Medvode, 26.1.2016
ZAPISNIK
11. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
26.1.2016, od 19.25 do 23.15 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (A. Pohar)

2.

Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)

3.

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

4.

Poročilo OVŠ (R. Trampuž)

5.

Pregled dela honorarnih delavcev in možnost sodelovanja z M. Tvrdy (A. Pohar)

6.

Nacionalne panožne športne šole – pregled programov in potrditev vrstnega reda (A.
Pohar)

7.

Plačevanje igralnin, vrhovnih sodnikov (M. Šrekl)

8.

Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)

9.

Razno
9.1. COMEBA – včlanitev
9.2. Skupščina BZS

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (A. Pohar)
Pregledala se je realizacija sklepov pretekle seje. Še vedno ni bil izveden seminar za
namestitev in uporabo prikazovalnikov. Vlogi BZS za pridobitev statusa društva v javnem
interesu na področju športa je bilo ugodeno. Korespondenčno je bila izbrana tiskovna
predstavnica za Evropsko veteransko prvenstvo (Petra Krnc), s katero se je pogodba že
podpisala. Za Iztoka Utrošo so bila korespondenčno odobrena dodatna sredstva za program
kvalifikacije na OI. Korespondenčno je bil potrjen nov izgled pokalov in medalj za člansko
državno prvenstvo. A. Pohar je povedal, da sta se sekretarjem udeležila sestanka na
direktoratu za šport glede namenskih sredstev za mladince. Direktor direktorata, g. Štrumbelj,
je deloval konstruktivno, v smeri iskanja primerne rešitve. BZS je podala konkreten predlog za
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spremembo pravilnika, ki bi dosedanje neskladje pri pridobivanju sredstev iz tega naslova
lahko odpravil. A. Pohar je pripravil tudi pripombe na predlog novega Zakona o športu, ki je
sedaj v javni razpravi. Pripombe so bile korespondenčno potrjene in poslane na Direktorat za
šport. Korespondenčno sta bila potrjena tudi zapisnik OVŠ z dne 27.11.2015 in spremembe
Interne kategorizacije igralcev.
BZS je izvedla razpis za nakup opreme (majic za potrebe reprezentanc in drugih projektov).
Komisija za izbor ponudb (Jani Jamnik, Tadej Šeme in Miha Horvat) je pred sejo odprla dve
prispeli ponudbi (HL trgovina d.o.o. – Forza, in Jaks d.o.o. – Li Ning) in zaradi ugodnejše
ponudbe izbrala ponudbo HL trgovina d.o.o. Ob tem je komisija opozorila, da je v prihodnje
potrebno med razpisne pogoje dodati zahtevo, da je s ponudbo potrebno poslati tudi slikovno
gradivo, iz katerega bo jasno razvidno, katere artikle se ponuja.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 10. redne seje in korespondenčne sklepe.
Sklep št. 2:
UO je sprejel predlog komisije za izbor ponudb in izbral majice ponudnika Forza. Prav tako je
potrdil predlog komisije za bodočo dodatno zahtevo razpisnih pogojev.
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Sekretar je predstavil finančno stanje BZS. Poslovanje BZS je pozitivno. Prva javna sredstva za
leto 2016 se pričakujejo v marcu 2016.
R. Trampuž je predstavil pogovore z Gimnazijo Šiško glede sodelovanja z omenjeno šolo. R.
Trampuž je predstavil svoje predloge glede razširitve delovanja Shuttle time na fakulteti in pri
učiteljih razrednega pouka. M. Košnik je predlagal, da se za rekreativne turnirje ne predpiše
obvezna e-prijava, saj bi to po njegovem mnenju povzročilo upad prijav, prav tako je izrazil
stališče, da je trenutni sistem višine članarin povsem neprimeren. Podprl je pobudo Trampuža
o tesnejšem sodelovanju s Fakulteto za šport, s prof. dr. Kondričem. Izrazil je svoje pomisleke
glede uspešnosti razvoja osnovnošolskega in mladinskega badmintona in predlagal zaposlitev
ustrezne osebe za razvoj tega področja, saj je strokovnost mentorjev na precej nizkem nivoju.
Glede programov izobraževanja (vaditeljski in trenerski seminar) je predlagal nadaljevanje na
dosedanji način in hkrati pojasnil, da se sam umika s tega področja. Sledila je dolga razprava o
predstavljenih temah in zlasti rekreativnih turnirjih ter s tem povezanim registrom
tekmovalcev BZS.
Sklep št. 3:
UO je sklenil, da se preuči možnost večjega sodelovanja s srednjimi šolami in sicer tako, da se
o morebitnem tesnejšem sodelovanju in pripravi sporazumov R. Trampuž dogovori z
gimnazijo Šiška, M. Kersnik z gimnazijo Šentvid in J. Kuprivec z gimnazijo v Mariboru.
Sklep št 4:
UO je zadolžil T. Šemeta, da se poveže s Fakulteto za šport, prof. dr. Kondričem, in se dogovori
za smernice nadaljnjega in bolj poglobljenega sodelovanja.
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Sklep št. 5:
UO je sklenil, da ŠD badminton vpiše vse igralce v bazo (register) do 8. 2. 2016.
Sklep št. 6:
UO je s 4 glasovi ZA in 1 glasom proti, 2 vzdržana, sprejel sklep, da se na vsa tekmovanja od 1.
3. 2016 lahko prijavlja le preko e-prijav. S tem se bo vzpostavil pomemben nadzorni
mehanizem nad urejenostjo podatkov v registru tekmovalcev BZS.
Sklep št. 7:
UO je sklenil, da se bo o višini članarin za leto 2016 odločalo korespondenčno, tako da člani
UO do 5. 2. 2016 posredujejo svoje predloge sekretarju.
Sklep št. 8:
UO je sprejel sklep, da M. Košnik ne bo več vodil seminarjev za vaditelje (1. stopnja) in
trenerje (2. stopnja). BZS bo z razpisom poiskala novega koordinatorja.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je na kratko predstavil delo in rezultate reprezentanc v zadnjem obdobju. Večjih
posebnosti ni bilo. Izgledi za kvalifikacijo na OI 2016 so slabi, vendar možnost še obstaja.
4. Poročilo OVŠ (R. Trampuž)
Zapisnik zadnje seje OVŠ je bil že korespondenčno potrjen. Po tej seji se OVŠ ni več sestal.
5. Pregled dela honorarnih delavcev in možnost sodelovanja z M. Tvrdy (A. Pohar)
Predsednik je predstavil razgovor, ki ga je opravil z M. Tvrdy. Maja je v tem razgovoru izrazila
željo po nadaljnjem sodelovanju z BZS. Člani UO so že pred sejo poslali konstruktivne
predloge glede nalog, ki bi jih lahko opravljala, in podprli možnost nadaljnjega sodelovanja.
Glede na to, da naj bi po njenih besedah njena zaposlitev potekla šele prihodnje leto, se bo UO
o morebitnih konkretnih zadolžitvah in nalogah pogovarjal na naslednji seji.
6. Nacionalne panožne športne šole – pregled programov in potrditev vrstnega reda (A.
Pohar)
Za program NPŠŠ sta se prijavila dva kandidata (R. Trampuž in M. Kersnik), tako da so člani
UO na tajnih volitvah določili vrstni red kandidatov.
Sklep št 9:
UO je sprejel sklep, da se na podlagi 4 glasovnic na prvo mesto vrstnega reda kandidatov
postavi Majo Kersnik, na podlagi 3 glasovnic pa na drugo mesto postavi Roka Trampuža.
Hkrati je UO potrdil strategijo PŠŠ za obdobje od 2016 do 2024, ter programa PŠŠ BK
Medvode in ŠRD Konex club.
7. Plačevanje igralnin, vrhovnih sodnikov (M. Šrekl)
V zvezi z davčnimi blagajnami se je pojavil problem plačevanja igralnin na turnirjih, tako da
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organizator izda račune za igralnino posameznim klubom za vse igralce posameznega kluba.
Klub organizator se lahko tudi odloči, da izdaja posamezne račune neposredno igralcem.
Vrhovni sodniki sklenejo pogodbo z BZS (podjemna, s.p. ali študentski servis), ki bo sodnike
plačala neposredno, klubu organizatorju pa bo nato izstavila račun. Znesek plačila za sodnika
znaša 100,00 EUR na dan.
8. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)
Priprave na izvedbo tekmovanja potekajo nemoteno, prav tako priprave na izvedbo skupščine
Badminton Europe, ki bo aprila 2016 v Olimjah. D. Skerbiš je predlagal, da se ustanovi
organizacijski odbor.
Sklep št. 10:
UO je sprejel sklep, da organizacijski odbor Evropskega veteranskega prvenstva 2016
sestavljajo člani UO, ki so za to izrazili pripravljenost, v naslednjih dneh se bo k sodelovanju
povabilo še nekaj oseb. Prvi sestanek organizacijskega odbora bo na članskem DP.
9. Razno
9.1. COMEBA – včlanitev
S Comebo je bilo dogovorjeno, da se plača samo članarina za leto 2016, tako da se potrdi
članstvo v Comebi z letom 2016.
9.2. Skupščina BZS
Redna letna skupščina BZS bo 14. 5. 2016, tako da je predsednik pozval člane UO, da začno
pripravljati gradivo.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

