Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)
Medvode, 8.3.2013

ZAPISNIK
14. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 5.3.2013, od
19.00 do 22.45 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagan dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar)

2.

Finančno poslovanje Zveze in plan realizacije financ do konca koledarskega leta (M. Šrekl)

3.

Pregled poročil o delu članov UO (vsi)

4.

Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž)

5.

Plan dela SNBCja v Ljubljani, delo OVŠ in prihod tujega trenerja (R. Trampuž in D. Skerbiš)

6.

Članarine in predlog plačevanja članarin po novem (M. Košnik)

7.

Priprava na redno letno skupščino (A. Pohar in M. Šrekl)

8.

Ostale pobude in predlogi
8.1. Prošnja BK Brežic (OVŠ)
8.2. Shuttle time (M. Šrekl)
8.3. Izvedba A in B turnirja na Bitu (D. Skerbiš)
8.4. Pritožba N. Kotar na sojenje na DP 2013.

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodnih sej (A. Pohar)
Na začetku seje so člani UO preverili realizacijo sklepov preteklih sej. Kazen U. Turka še ni plačana.
Smernice glede obveznosti posameznih udeležencev v zvezi z organizacijo tekmovanj, ki sta jih uskladila
sodniška in tekmovalna komisija, bodo objavljene na spletni strani BZS. Spletna stran še zmeraj ne deluje
tako, kot smo si želeli, zato se bo administriranje spletne strani obravnavalo v okviru 8. točke. Glede
večnivojskih tekmovanj in Zoisovih štipendij je možnost upoštevanja teh tekmovanj le v primeru, da BZS
spremeni svoj sistem, kar pa trenutno ni niti izvedljivo (premajhno število udeležencev) niti v interesu BZS
(s strani Javnega sklada smo prejeli informacijo, da se bo število Zoisovih štipendistov v vsakem primeru
zmanjševalo, zaradi varčevalnih ukrepov države).
A Pohar je UO seznanil, da je bila BZS v času od zadnje seje uspešna pri kandidiranju za projekt Shuttle
Time. Sam projekt je bil odobren s strani BWF in BEC, gradivo je trenutno v prevodu (M. Čuk), saj smo za
to prejeli sredstva BEC. Indonezijski trener vize ni dobil (njegova vloga je bila zavrnjena), tako da ni mogel
priti. BZS je v smeri njegovega prihoda storila vse potrebno, žal so bili razlogi na njegovi strani. OKS je v
lanskem letu izvedel anketo glede prepoznavnosti športov. Rezultati, ki smo jih prejeli, niso bili
verodostojni, tako da smo na podlagi pripomb in opravljenih razgovorov dosegli popravek in s tem boljšo
uvrstitev badmintona glede na ostale športe, ki jih je anketa zajela. Pripravlja se sprememba kategorizacije
pri OKS, tako da smo bili pozvani k predlogom, ki jih moramo do 18. marca posredovati OKS. A. Pohar je
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povedal, da se bližajo volitve za predsednika BWF. A. Pohar je v imenu BZS podprl trenutnega predsednika
BE (Poul Erik Hoyer).
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 13. redne seje.
2. Finančno poslovanje Zveze in plan realizacije financ do konca koledarskega leta (M. Šrekl)
Zveza posluje pozitivno, Fundacija za šport je že izdala odločbi za D1 in D2. Fundacija je že nakazala prve
tri obroke po pogodbi D1. Računi so plačani, še zmerja ostaja odprt račun STAL za nakup letalske karte
(Tvrdy) in zaenkrat je zadeva takšna kot v preteklem letu, saj kakšnega dodatnega poziva k plačilu BZS ni
prejela.
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. Člani so na kratko predstavili poročila. R. Trampuž je predstavil svoje poročilo in predstavil kako
potekajo dopoldanski treningi. T. Šeme je v svojem poročilu izpostavil neupoštevanje Tekmovalnega
pravilnika v ligaškem tekmovanju. J. Kuprivec je predstavil svoje poročilo in povedal, da so sodniki, ki so
dobili licenco Tournament Software, podpisali pogodbe. M. Košnik je povedal, da turnirji potekajo, ravno
tako se vpisujejo novi člani. Obenem je še predstavil nov predlog pobiranja letnih članarin.
Sklep št. 2:
UO je naložil tekmovalni komisiji in koordinatorju lige, da se dogovorijo in uskladijo pravilnike, ki se bodo
striktno upoštevali pri samem tekmovanju.
Sklep št. 3:
UO je naložil M. Košniku, da v ŠD badminton vpiše vse še nevpisane igralce, ki niso registrirani za
obstoječe klube. Do 2.4.2013 M. Košnik pripravi projekcijo števila članov po posameznih klubov
(pričakovano dejansko članstvo glede na prijavljeno članstvo). Na podlagi tega se bo preučilo možnosti za
subvencioniranje članarin.
4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž)
D. Skerbiš je predstavil delo članske in mladinske reprezentance ter sklepe, ki jih je članom UO posredoval
OVŠ. Mladinsko reprezentanco čaka v marcu mladinsko evropsko prvenstvo v Turčiji. V vikendu od 8.-10.3.
bodo potekale priprave za mladince. Prevelikih rezultatskih obetov ni (ena uvrstitev med 16).
Člani delajo dobro in D. Skerbiš je po turnirju v Avstriji ocenil, da kvaliteta napreduje. L. Petrič zelo
uspešno trenira v Avstriji in ga je potrebno še naprej podpirati. V centru dopoldanske treninge vodi R.
Trampuž. M. Tvrdy je motor ekipe, tako da v centru trenirajo Maja, A. Roj in K. Jamnik (v zadnjem času se
je treningom pridružil še P. Flis). M. Šrekl je predstavil možnosti glede novih tujih trenerjev (možna opcija
Indijec, saj je v Indiji tudi slovensko veleposlaništvo in možnost pridobitve vize), ki bi bili pripravljeni priti v
Slovenijo. UO se je seznanil in strinjal s sklepi Odbora za vrhunski šport. A. Pohar je pojasnil, da se je na
DP pogovarjal z I. Utrošo, ki mu je zatrdil, da v Lendavi trenira kvalitetno pod vodstvom D. Pešehonova.
Sklep št. 4:
UO je soglasno sprejel sklep, da se v sodelovanju z BK Medvode nadaljuje iskanje tujega trenerja. UO je
potrdil sklepe OVŠ.
5. Plan dela SNBCja v Ljubljani, delo OVŠ in prihod Indonezijca (R. Trampuž in D. Skerbiš)
Bilo obravnavano pri točki 4.
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6. Članarine in predlog plačevanja članarin po novem (M. Košnik)
Je bilo obravnavano pri točki 3.
7. Priprava na redno letno skupščino (A. Pohar in M. Šrekl)
Skupščina bo izvedena v okviru mednarodnega prvenstva Slovenije, 11.5.2013. Gradivo za skupščino mora
biti pripravljeno do sredine aprila. V okviru skupščine bi se opravili tudi individualni pogovori s predstavniki
posameznih klubov.
Sklep št. 5:
D. Skerbišu se nalaga, da do konca marca pripravi predlog za razgovore s klubi, kar bo klubom posredovano
pred skupščino.
8. Ostale pobude in predlogi
8.1. Prošnja BK Brežic (OVŠ)
D. Skerbiš je predstavil prošnjo BK Brežic in predlagal, da se jim nameni nekaj škatel žog.
Sklep št. 6:
UO je BK Brežicam odobril 3 škatle žog.
8.2. Shuttle Time (M. Šrekl)
Bilo obravnavano pri točki 1.
8.3. Izvedba A in B turnirja na Bitu (D. Skerbiš)
Člani so še enkrat obravnavali nagrajevanje na A in B turnirju.
Sklep št. 7:
Organizatorje A in B turnirjev se opozarja, da morajo biti nagrade vrednostno ustrezne in da mora biti
razdelitev proporcionalna. Medalje se ne vštevajo v vrednost nagrad.
8.4. Pritožba N. Kotar na sojenje na DP 2013.
J. Kuprivec je predstavil pritožbo N. Kotar in poudaril, da se napake dogajajo.
Sklep št. 8:
Sodniška komisija bo skupaj s sodnico M. Ivančič pregledala sporno tekmo, se pogovorila s sodnico in
pripravila odgovor N. Kotar.
8.5. BZS spletna stran
D. Skerbiš je predstavil težave, ki so z spletno stranjo, tako da se je povezal z B. Kodričem. Ta je pripravljen
na sodelovanje (administrator strani, ki bi redno skrbel za spletno stran in odpravljal morebitne težave).
Sklep št. 9:
UO je sprejel sklep, da se sklene sporazum z B. Kodričem in se mu za administracijo spletne strani BZS
mesečno plačuje.
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8.6. Prošnja I. Utroše in M. Tvrdy

I. Utroša in M. Tvrdy sta na Odbor za vrhunski šport naslovila prošnjo za dodatna sredstva za
udeležbo na mednarodnih turnirjih in sicer 2.000 EUR Iztok in 2.500 EUR Maja. OVŠ je prošnji
obravnaval in podal predlog, da se glede na rezultate Iztoku dodeli dodatnih 2.000,00 EUR in Maji
1.500,00 EUR.
Sklep št. 10:
UO je sprejel predlog OVŠ.
8.7. Organizacija priprav
J. Kuprivec je v imenu BK Kungota izpostavil problem glede organiziranja priprav za mladinsko evropsko
prvenstvo v času mednarodnega turnirja, ki ga organizira BK Kungota. D. Skerbiš je že predhodno BK
Kungota pojasnil, da priprav zaradi natrpanega urnika ni bilo mogoče organizirati v drugem terminu.
Sklep št. 11:
UO je sprejel sklep, da je v bodoče potrebno upoštevati, da se priprave in turnirji ne prekrivajo, tako da se
igralcem omogoči udeležba na turnirjih.
8.8. Poslovno poročilo
Sekretar M. Šrekl je predstavil poslovno poročilo za leto 2012, ki bo priloženo letni bilanci.
Sklep št.12:
UO je sprejel predstavljeno poslovno poročilo za leto 2012.
Naslednji sestanek bo v aprilu.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar,
predsednik BZS
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