Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)
Medvode, 3.12.2011

ZAPISNIK
8. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
29.11.2011, od 19.30 do 23.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215
Medvode
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Jani Jamnik, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme, Jožef
Kuprivec, Miha Horvat
nihče
Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar).

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar)

2.

Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)

3.

Pregled poročil o delu članov UO (vsi)

4.

Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, poročilo in ocena nastopa
kadetske reprezentance na Evropskem prvenstvu do 17 let (D. Skerbiš in R. Trampuž)

5.

Predstavitev poročil o delu in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (D. Skerbiš)

6.

Poročilo o pridobivanju novih članov in delu ŠD Badminton (M. Košnik)

7.

Prijava za dodelitev sredstev na razpis Fundacije za šport, ter prijava na razpis za panožne
športne šole (M. Šrekl)

8.

Poročila z sestanka z BE na Portugalskem, priprave na Summer school 2012 in regionalni
kamp 2012 (D. Skerbiš)

9.

Ostale pobude in predlogi

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar)

A. Pohar je predstavil sklepe pretekle seje, ki so bili v celoti realizirani. Vsi klubi so poravnali
članarine, za mednarodno prvenstvo se ni prijavil noben klub, tako da bo prvenstvo organiziral
Badminton klub Medvode.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 7. redne seje.
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2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)

Zveza sicer posluje pozitivno, vendar ostajajo odprti računi, računa za dve letalski karti, ter stroški
za Evropsko prvenstvo do 17 leta (dnevnice za trenerja in spremljevalca). Konec decembra se bodo
sprostila sredstva, ki jih ima Zveza vezana na banki, tako da bodo takrat poravnane vse zaostale
obveznosti.
3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Predsednik je prejel poročila članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali pa so opravljali
naloge za Zvezo (poročil niso oddali Miha Horvat, Jožef Kuprivec in Tadej Šeme). R. Trampuž je
še enkrat na kratko predstavil izvajanje skupnih treningov za kadete, ki potekajo v Ljubljani. J.
Kuprivec je izpostavil težavo, ki je nastala pri sodnikih in sicer plačevanja stroškov sodnikom za
sojenje na tujih turnirjih, ki se izvaja z večmesečno zamudo. Glede na to, da mora vsaka nacionalna
zveza zagotoviti določeno število sodnikov za posamezne turnirje, morajo le-ti hoditi na različna
tekmovanja, tudi če na turnir ne pošljemo naših igralcev. Zaradi tega je potrebno skrbeti, da imamo
dovolj sodnikov in da se ti udeležujejo mednarodnih tekmovanj. M. Košnik je povedal, da je
potekel program za izobraževanje, tako da je v imenu Zveze že prijavil nov program, ki ga mora
OKS-Olimp še potrditi.
A. Pohar je povedal, da se je sestal s predsednikom BK Ljubljana, Gašperjem Batisom, ki je
izpostavil, da bi želel, da gredo sredstva, ki jih Zveze namenja za trenerja M. Tvrdy, preko kluba, ki
trenerja zaposluje, in ne direktno samemu trenerju. Predsednik je na tem sestanku G. Batisu
povedal, da so možnosti za financiranje preko kluba majhne, saj je praksa Zveze, da direktno
financira trenerje, je pa Zveza pripravljena pomagati v okviru svojih možnosti, vendar ne na
drugačen način, kot pomaga ostalim slovenskim klubom.
Sklep št. 2:
UO je sprejel, da se stroški za sodnike, v primerih, ko gredo sodniki na turnir z mladinsko
reprezentanco, pokrivajo sproti.
4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, poročilo in ocena nastopa
kadetske reprezentance na Evropskem prvenstvu do 17 let (D. Skerbiš in R. Trampuž)
D. Skerbiš je predstavil delo mladinsko reprezentance, ki dela po začrtanem planu. Poleg
izvrševanja plana je izpostavil, da je mladinska ekipa dosegla kar nekaj odličnih rezultatov (na vseh
junior turnirjih, razen Švice, smo dosegli najmanj eno turnirsko zmago). Izpostavil je problem, ki je
nastal pri K. Stanković in K. Novak, ki naj bi se po planu udeležili določenih junior turnirjev,
vendar je klubski trener spremenil plan. Z udeležbo in dobrimi rezultati želi Zveza pridobiti nove
statuse perspektivnih športnikov.
D. Skerbiš je predstavil še mnenje Odbora za vrhunski šport glede nastopa članov na ekipnem
evropskem prvenstvu (Thomas/Uber Cup). Mnenja odbora je, da se ekipnega prvenstva, zaradi
težav z sestavo ekipe, ne bi udeležili. Člani UO so temu nasprotovali in so bili mnenja, da se kot
resna Zveza moramo udeleževati takšnih tekmovanj in da tudi v preteklosti na tovrstnem
tekmovanju nismo beležili rezultatskih presežkov.
Sklep št. 3:
OU je sprejel, da se bo moška in ženska reprezentanca v prihodnjem koledarskem letu udeležila
tako ekipnega kot posameznega dela Evropskega prvenstva. OVS se je dolžen pogovoriti z vsemi
kandidati in v primeru, da ne sprejmejo pogojev Zveze, se udeležba na prvenstvu odpove.
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5. Predstavitev poročil o delu in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (D. Skerbiš)
Poročilo o delu in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča je bilo predhodno posredovano
vsem članom UO. L. Petrič dela po predvidenem planu, medtem ko ima M. Tvrdy kar nekaj
zdravstvenih težav, tako da ne trenira dovolj in ne dosega rezultatov, ki bi si jih želeli.
6. Poročilo o pridobivanju novih članov in delu ŠD Badminton (M. Košnik)
M. Košnik je predstavil delo ŠD Badminton, kjer je kot koordinator na začetku delal M. Šošteršič,
ki pa je dobil redno službo in ga je sedaj zamenjala Alenka Vidic. Pri pridobivanju novih članov in
vzdrževanju 'starih' članov je bil zelo uspešen, saj smo od začetka sezone pridobili 4 nove klube, ter
zadržali 4 'stare' člane, ki niso želeli biti več člani BZS, saj v tem niso videli perspektive. M. Košnik
je predlagal, da bi klube razdelil po posameznih regijah, da bi lahko skrbel za posamezne klube v
določeni regiji. Še vedno ostaja vprašanje kako stimulirati klube, da bi sodelovali v Zvezi oz.
izražali mnenja, potrebe,…
A. Pohar je povedal, da je ŠD badminton odlično zastavil zadeve in da se stvari premikajo v pravo
smer.
Sklep št. 4:
UO nalaga M. Košniku, da Zvezi sporoča kakšne so želje in potrebe klubov. Zveza do nadaljnjega
še naprej financira ŠD badminton v znesku 200,00 EUR na mesec.
Sklep š. 5:
M. Košnika se določi, da je kot član UO odgovoren za pripravo regijske delitve klubov. Prav tako
se ga postavi za vodjo Komisije za razvoj.
7. Prijava za dodelitev sredstev na razpis Fundacije za šport, ter prijava na razpis za panožne
športne šole (M. Šrekl)
M. Šrekl je predstavil, da sta z D. Skerbišem pravočasno pripravila in oddala prijavo na razpis
Fundacije za šport. Zveza je kandidirala z 9 programi, rezultati bodo znani do konca februarja 2012.
M. Šrekle je seznanil člane UO, da je MŠŠ objavil razpis za panožne športne šole. Trenutno samo
en kandidat (Rok Trampuž) izpolnjuje kriterije, ki so zahtevani na razpisu. Glede na to, da bo Maja
Kersnik v prihodnjih dneh opravljala strokovni izpit, bo tudi ona izpolnjevala pogoje, in Zveza
lahko na razpisu kandidira z dvema kandidatoma.
Sklep št. 6:
UO je sklenil, da se bo Zveza prijavila na razpis z dvema trenerjema z sledečim vrstnim redom: 1.
Rok Trampuž in 2. Maja Kersnik
Sklep št. 7:
UO je potrdil dolgoročni plan program organiziranosti in delovanja športnih šol za obdobje od 2012
do 2020.
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Sklep št. 8:
UO je potrdil plan dela in finančni plan za koledarsko leto 2012.
8. Poročila z sestanka z BE na Portugalskem, priprave na Summer school 2012 in regionalni
kamp 2012 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil poročilo s sestanka z Badminton Europe (BE), na temo razvoja badmintona
v Evropi. BE je predstavil svoje programe in preveril naše poznavanje teh programov. Poleg tega so
predstavili spremembe na področju izobraževanja, kjer naj bi izobraževali inštruktorje, ki bi potem
znanje prenašali dalje. Glavni namen sestanka je bilo zbiranje mnenj in iskanje novih idej.
D. Skerbiš je člane UO seznanil, da oba zastavljena projekta (summer school in regionalni kamp
2012) potekata skladno z zastavljenimi cilji.
9. Ostale pobude in predlogi
9.1. Projekt Ljubljana igra badminton
BK Bit bo na podlagi prijavljenega projekta in dobljenih sredstev s strani Fundacije organiziral
projekt Ljubljana igra badminton.
Sklep št. 9:
UO je sklenil, da se BK Bit dodelijo vsa sredstva, ki jih je Zveza pridobila s strani Fundacije za
šport za navedeni projekt. Sredstva lahko Fundacija na podlagi dostavljenih računov in poročil
nakaže direktno na račun BK Bit.
9.2. Organizacija seminarjev
J. Kuprivec načrtuje organizacijo seminarja na temo dela s Tournament Plannerjem, ki naj bi
potekal v mesecu decembru. Predlagano je bilo, da bi se seminar organiziral v okvirju turnirja do
19 let ali pa v mesecu januarju 2012, ko naj bi organizirali še sodniški seminar.
9.3. Sodelovanje z Rusko badmintonsko zvezo
A. Pohar je predstavil osnutek pogodbe, ki jo je poslala Ruska badmintonska zveza preko ruskega
veleposlaništva, za namen skupnega sodelovanja na podlagi vzajemnosti. V sami pogodbi
obveznosti Zveze niso jasno določene, člani pa so menili, da takšno morebitno sodelovanje lahko
dolgoročno za Zvezo predstavlja določene pozitivne učinke. A. Pohar je predlagal, da se Rusko
zvezo pozove, da pripravi pogodbo v slovenskem in ruskem jeziku, ki smo jo pripravljeni podpisati.
Sklep št. 10:
UO je sklenil, da BZS preko predsednika kontaktira rusko veleposlaništvo in jim predlaga pripravo
ustrezne verzije pogodbe, primerne za podpis.
9.4. Sodelovanje A. Poharja v svetu BE
A. Pohar je seznanil UO, da zaradi pomanjkanja časa na novih volitvah v mesecu aprilu 2012 ne bo
več kandidiral za svet BE (BE Council).
Naslednji sestanek bo predvidoma konec januarja 2012, pred državnim članskim prvenstvom.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar
predsednik BZS
4

