Medvode, 24. 1. 2020
ZAPISNIK
11. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek,
23.1.2020, od 20.00 ure do 22.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Tadej Šeme, Janez Kovač, Maja Pohar Perme, Jožef Kuprivec, Miha Horvat,
Rok Trampuž in Gašper Krivec
/
Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme)

2.

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

3.

Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC,
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž)

4.

Finančni plan za 2020 (M. Šrekl, D. Skerbiš in T. Šeme)

5.

Pregled vlog in izbor selektorja/trenerja članske reprezentance (T. Šeme)

6.

Razpis za Nacionalne panožne športne šole (M. Šrekl)

7.

Organizacija Evropskih prvenstev (T. Šeme, M. Šrekl)

8.

Razno
8.1. Anonimna prijava
8.2. Prošnja BK Karizme
8.3. Prošnja BK Medvod
8.4. Prošnja BK Mirne
8.5. Oprema za reprezentanco

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme)

T. Šeme je predstavil dogajanje od pretekle seje. V tem obdobju sta potekali dve korespondenčni
seji in sicer so na prvi člani UO sprejeli kriterije za izbor kandidatov za Nacionalne panožne
športne šole. Na drugi korespondenčni seji pa so sprejeli, da se trenerju BK Bit Mišu Mattiasu
zaradi dolgoletnega trenerskega dela in strokovnega prizna udeležba na Usposabljanju za
trenerja badmintona stopnja 1. Pogoje je pozitivna ocena na praktičnem in teoretičnem
preverjanju znanja. Ostalih posebnosti ni bilo.
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Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 10. seje UO in sklepa korespondenčnih sej.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)
Iz preteklega leta se je preneslo del sredstev s katerimi se bo lahko pokrivalo delovanje BZS do
prvih prilivov (pričakovano aprila 2020). J. Kovač je predstavil delo na projektu Pay&Play, kjer
se je razvil nov portal za spremljanje plačil. M. Pohar Perme je predstavila delo tekmovalne
komisije in manjše popravke POTa.
Sklep št. 2:
UO je potrdil spremembe POTa.

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC,
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž)
D. Skerbiš je povedal, da je bila v zadnjih dneh sestavljena ekipa za Evropsko prvenstvo moških
in ženskih ekip. Pred samim EP je udeležbo odpovedal prvi igralec, Miha Ivanič. Ob tem se je
razvila debata glede problematike dela v SNBCju. Po debati je predsednik še enkrat predstavil
ožji izbor trenerjev, ki so se prijavili na razpis za trenerje (strokovni svet je izbral naslednje tri
trenerje: A. Smith, I. Puzjak, H. Vervoort). Pred samo sejo se je pridobilo še zunanje mnenje
trenerja, ki sodeluje z BE) o vseh prijavljenih trenerjih, v katerem je bilo zapisano, da nobeden
od prijavljenih trenerjev ne ustreza temu kar iščemo. V mnenju je bilo predlagano, da bi poiskali
trenerja med domačimi strokovnjaki oz. še naprej iskali kakšnega mlajšega trenerja. Na podlagi
vseh prijav, finančnega načrta 2020 in mnenja celotnega UO je predsednik zato predlagal, da se
trenutno ne izbere nobenega tujega trenerja in da bi razmišljali o slovenskem trenerju. Ob tem
je prišla ideja, da na to mesto lahko prevzela Maja Kersnik.
Sklep št. 3:
UO je sprejel, da se trenutno ne izbere nobenega tujega trenerja ter se opravi pogovor z Majo
Kersnik glede možnosti sprejema funkcije in nadalje tudi z BK Medvode, kjer je M. Kersnik
trenutno zaposlena.
4. Finančni plan za 2020 (M. Šrekl, D. Skerbiš in T. Šeme)
T. Šeme je predstavil finančni plan za leto 2020 v katerem so predstavljene nove postavke za
posamezna delovna mesta. V prihodnje se tako načrtuje mesto generalnega sekretarja,
direktorja reprezentance ter strokovnega sodelavca za marketing in PR. D. Skerbiš je podal
izjavo, da s 1.5.2020 zapušča delovno mesto selektorja in direktorja reprezentance in odhaja na
delovno mesto izven BZS.
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Sklep št. 3:
UO je sprejel sklep, da se do naslednje seje pripravijo točni opisi delovnih mest za generalnega
sekretarja, direktorja reprezentance in mesto marketinga ter PR. S tem bodo na spletni strani
BZS objavljeni razpisi za posamezna delovna mesta.
5. Pregled vlog in izbor selektorja/trenerja članske reprezentance (T. Šeme)
Obravnavano pri točki 3.
6. Razpis za Nacionalne panožne športne šole (M. Šrekl)
Na interni razpis za Nacionalne panožne športne šole so prispele prijave treh trenerjev (Maja
Kersnik, Rok Trampuž in Aljoša Turk). Na podlagi sprejetih kriterijev so bili trenerji razporejeni
po naslednjem vrstnem redu:
1. Maja Kersnik (125 točk)
2. Aljoša Turk (117 točk)
3. Rok Trampuž (26 točk)
Sklep št. 4:
UO je sprejel sklep, da se razpis MIZŠ za NPŠŠ prijavi M. Kersnik, ki je osvojila prvo mesto.
7. Organizacija Evropskih prvenstev (T. Šeme, M. Šrekl)
T. Šeme in M. Šrekl sta predstavili potek organizacij za Evropsko prvenstvo do 17 let in
Evropskega veteranskega prvenstva. D. Skerbiš je opozoril, da pri finančni konstrukciji
Evropskega prvenstva do 17 let kaže na minus, ki je podcenjen (op. niso upoštevani vsi stroški
ali so pisani prenizki)), in da to ni v redu. Po njegovem mnenju je potrebni pripraviti realno
finančno konstrukcijo, in če ta res kaže minus, turnirjev ne moremo organizirati. Opozoril je, da
bi morala biti finančna konstrukcija predložena že ob samem odločanju UO BZS h kandidaturi
za organizacijo obeh omenjenih prvenstev. Pojasnjeno je bilo, da je finančna konstrukcija le
okvirna in da se bo pravočasno oblikovala ustrezna finančna konstrukcija Pojasnjeno je bilo, da
je finančna konstrukcija le okvirna in da se bo pravočasno oblikovala ustrezna finančna
konstrukcija.
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8.

Razno

8.1. Anonimna prijava
Disciplinska komisija je podala odgovor na anonimno prijavo iz oktobra 2019, v kateri se
je očitalo nevestno delo funkcionarjeva BZS. Disciplinska komisija je predlagala, da UO
preveri utemeljenost obtožb. UO je obtožbe preveril in meni, da BZS posluje
transparentno, navzkrižje interesov se ne pojavlja, naloge in dela funkcionarjev BZS so
ustrezno specificirana in se dosledno opravljajo.
8.2. Prošnja BK Karizma
BK Karizma je na UO naslovila prošnjo, da bi se ji kljub temu, da niso poslali trenerja na licenčni
seminar, lahko izplačevalo za panožne športne šole.
Sklep št. 5:
UO je sprejel, da se prošnjo BK Karizma ne ugodi, saj je bil klub pred samim seminarjem
opozorjen na pravila PŠŠ ter pozvan k prijavi na seminar.
8.3. Prošnja BK Medvod
BK Medvode so na UO naslovile prošnjo, da bi Jaki Ivančiču dvignili status iz B v A. D.. Člani so
povedali, da so kriteriji jasno določeni, poleg tega pa je ima Jaka Ivančič določena sredstva iz
nagrad A turnirjev.
Sklep št. 6:
UO je prošnjo z 6 glasovi za in 1 glasom proti zavrnil prošnjo.
8.4. Prošnja BK Mirna
BK Mirna je poslala prošnjo za finančno pomoč pri organizaciji Mirnskega dneva, saj bodo
obeležili 30 obletnico kluba. Predsednik je povedal, da do sedaj za takšne namene nismo dajali
finančne pomoči, tako da BZS lahko pomaga s promocijskimi zadevami (maskota BZS, oglasni
panoji,…). Člani UO so ob tem še opozorili, da je Mirnski dan organiziran v istem terminu kot
mednarodni mladinski turnir Donut cup in da je to v nasprotju z usmeritvami BZS, saj v
terminih različnih turnirjev, naj ne bi potekali druge aktivnosti v povezavi z badmintonom.
Sklep št. 7:
UO je sprejel, da finančne pomoči ne more zagotoviti.
8.5. Oprema za reprezentanco
D. Skerbiš je povedal, da reprezentanca, ki se bo udeležila Evropskega ekipnega prvenstva za
moške in ženske, potrebuje opremo (majice) za nastop na prvenstvu, ki bo februarja v Franciji.
Ker je bila ekipa izbrana šele v preteklem tednu, ni bilo časa za razpis, tako da je D. Skerbiš
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predstavil ponudbo Victorja, s katero bi dopolnili obstoječo opremo. Victor je ponudil 12
trenirk (zgornje dele) in 20 majic brezplačno, ter 60 majic (jakne so znamke Victor, majice
znamke FZ Forza) po ugodni ceni.
Sklep št. 8:
UO je sprejel ponudbo opremljevalca Victor (dobavitelja Loparji.si).

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

