Medvode, 3. 3. 2016
ZAPISNIK
12. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 1.
3. 2016, od 19.15 do 22.55 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Predlog programa pomoči aktivnim klubom – predstavitev programa z delitvijo sredstev
(D. Skerbiš)

5.

Članarine za leto 2017 (vsi člani UO)

6.

Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)

7.

Skupščina 2016 – disciplinski pravilnik, statut in ostalo gradivo (A. Pohar)

8.

Razno
8.1. Sodelovanje z Denisom Pešehonovim
8.2. Pametni prikazovalniki rezultatov
8.3. Državno veteransko prvenstvo
(točka razno je bila s posameznimi dodatnimi podtočkami dopolnjena na sami seji)

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, se bo pa ta točka obravnavala pod točko razno. M.
Kersnik in R. Trampuž sta se dogovorila za sodelovanje z srednjimi šolami (Šentvid in Šiška),
poleg tega se je R. Trampuž pogovarjal tudi s Pedagoško fakulteto, kjer bi skušali Shuttle Time
vključiti v program izobraževanja. Razpis za izobraževanje še ni bil pripravljen, prav tako še ni
prišlo do nadgradnje sodelovanja s prof. dr. Kondričem. Maja Tvrdy je uspela podaljšati svojo
pogodbo o zaposlitvi, zaradi morebitnega bodočega sodelovanja z Zvezo pa mora najprej
pridobiti ustrezno izobrazbo za namen vodenja treningov. Korespondenčno je bil sprejet
sklep za sofinanciranje Summer School 2016 v višini 150,00 EUR po posamezniku.
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Korespondenčno je bil sprejet tudi sklep glede višine članarin in sicer, da višina članarin in
način vračanja ostane enak kot preteklo leto.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 11. redne seje in korespondenčna sklepa.
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Predsednik je povedal, da smo prejeli že prvo odločbo Fundacije za šport za člane (D1), pri
čemer smo zaradi nazadovanja v 2. razred (po odločitvi OKS-ZŠZ) prejeli cca. 30 % sredstev
manj kot lani (OKS badmintona, kot še tudi 8 drugih panog, ki so bile v preteklem letu v 1.
razredu, v letošnjem letu ni razvrstila v 1. razred). Sekretar je predstavil finančno stanje BZS.
Poslovanje BZS je pozitivno, plačanih je tudi že večina članarin. V naslednjih dneh se pričakuje
nakazilo prvih dveh obrokov Fundacije za šport za člane.
M. Košnik je predstavil svoje poročilo. Sklepi prejšnje seje so izpolnjeni, nekaj je še podvajanj
v bazi igralcev, ta napaka se odpravlja. J. Kuprivec je povedal svoje mnenje glede neudeležbe
igralcev na Evropskem prvenstvu do 15 let. Po njegovem mnenju so naši igralci kvalitetno
primerljivi z drugimi in bi se lahko udeležili tega prvenstva.
Za Summer School sta se predlagali dve trenerki in sicer Maja Tvrdy in Eva Miklič, katerima bi
se delno sofinancirala udeležba (enako kot igralcem). R. Trampuž je poslal poročilo, poleg tega
je izpostavil vprašanje glede zaposlitve Denisa Pešehonova oz. nadaljnjega sodelovanja z
navedenim. A. Pohar je izpostavil, da smo že na začetku dobili 30 % manj sredstev, tako da
trenutno težko karkoli obljubljamo oz. sklepamo pogodbe za naprej.
Sklep št. 2:
UO je sklenil, da se trenerjem sofinancira Summer School v znesku 150,00 EUR po
posamezniku.
Sklep št. 3:
UO je sprejel sklep, da se o nadaljnjem sodelovanju z Denisom pogovarja po prejemu vseh
odločb MIZŠ in Fundacije za šport, ko bo jasno, s kakšnimi sredstvi bomo razpolagali v letu
2016.
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. Moška članska ekipa ni bila uspešna na Evropskem prvenstvu v Kazanu, saj
ni zabeležila nobene zmage, so pa posamezniki zmagali v nekaj pomembnih tekmah. Na
samem prvenstvu se je pojavil problem, da ni bilo rezerviranega igrišča za trening.
Ugotovljeno je bilo, da je bila rezervacija poslano prepozno, tako da je predsednik opozoril
vse, ki spremljajo reprezentance na tekmovanjih, da pravočasno poskrbijo za rezervacijo
trening igrišč.
4. Predlog programa pomoči aktivnim klubom – predstavitev programa z delitvijo
sredstev (D. Skerbiš)
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D. Skerbiš je predstavil predlog programa pomoči aktivnim klubom. Člani UO so se strinjali, da
je takšen program potreben. Program se bo še dodelal in predstavil na skupščini, z namenom,
da se člani Zveze z njim ustrezno seznanijo ter se tako lahko pravočasno pripravijo na
izvajanje programa v naslednji sezoni. Z namenom povečanja števila registriranih
tekmovalcev bo Zveza poiskala možnosti za uvedbo regijskih lig, z regijskimi koordinatorji.
Sklep št. 4:
UO je podprl idejo o začetku izvajanja programa pomoči aktivnim klubom v naslednji sezoni.
5. Članarine za leto 2017 (vsi člani UO)
O članarinah so se člani UO pogovarjali v okviru programa pomoči aktivnim klubom, saj sta
tematiki vsebinsko povezani, kajti bolj aktivni klubi (z več registriranimi igralci) so bolj
finančno obremenjeni. Predlog članarine za leto 2017 se bo predstavil na skupščini.
Sklep št. 5:
UO je sklenil, da morebitni novi člani v letu 2016 plačajo članarino v višini 50 EUR. Podprl je
idejo o bodoči nižji članarini za klube, ki niso razvrščeni v bonitetne razrede.
6. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)
Najprej so se člani UO pogovarjali o državnem veteranskem prvenstvu, ki bo potekalo
28.5.2016 v Podčetrtku, v sklopu dneva BZS. Za Evropsko veteransko prvenstvo je bil v
sodelovanju z BE izbran logotip prvenstva, s strani BE so bile potrjene cene namestitev,
ponudba bo v kratkem objavljena na spletnih straneh prvenstva. Zveza je pridobila dovoljenje
za uporabo znaka I feel Slovenia. Vzpostavljajo se kontakti s potencialnimi sponzorji. Glede
organizacijskega odbora so člani UO določili glavna področja: logistika, nastanitve,
sponzorstva, sodniki, prostovoljci, splošna organizacija in dodatne aktivnosti.
Sklep št. 6:
UO je sprejel sklep, da bodo vsi polfinalisti državnega veteranskega prvenstva (v vseh
kategorijah in disciplinah) lahko na Evropskem veteranskem prvenstvu nastopili brez plačila
igralnine. S tem se spodbuja udeležbo na domačem veteranskem DP, prav tako motivira
najboljše veterane, da nastopijo na EP.
Sklep št. 7:
Člani UO do 8.3.2016 sporočijo sekretarju, katero od navedenih področji v organizacijskem
odboru za Evropsko veteransko prvenstvo bi bili pripravljeni voditi.
7. Skupščina 2016 – disciplinski pravilnik, statut in ostalo gradivo (A. Pohar)
Poročila za skupščino se zbirajo. Predsednik je predstavil bistvene spremembe v
predlaganem novem Disciplinskem pravilniku (ta je pripravljen na podlagi disciplinskega
pravilnika BEC) in posledične potrebne spremembe Statuta, pri čemer se hkrati predlaga
podaljšanje mandata disciplinske komisije in nadzornega odbora za 2 leti, tako da bi odslej
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mandat trajal 4 leta, poleg tega pa bi izvolili še rezervne člane (zlasti pri disciplinski komisiji,
kjer obstaja velika možnost izločitve posameznega člana). S podaljšanjem mandata
nadzornega odbora bi se zagotovila kontinuiteta, saj je UO na polovici mandata, ki se izteče
čez dve leti, kar pomeni, da bi nadzorni odbor posledično vedno nadziral dva mandata UO,
vsakega do ene polovice. Pregledati in po potrebi popraviti je potrebno še Registracijski
pravilnik, predvsem kar se tiče e-prijav, tako da bi lahko skupščina po potrebi obravnavala
tudi takšne spremembe.
Sklep št. 8:
UO je sklenil, da se predlog novega Disciplinskega pravilnika in sprememb Statuta pošlje v
javno razpravo klubom. Prav tako se pošlje obstoječi disciplinski komisiji. Morebitne
pripombe klubov ali disciplinske komisije se bodo preučile in po potrebi vključile v besedilo,
ki bo predmet odločanja na skupščini. Zaradi potrebne večine za sprejem sprememb Statuta
se člane Zveze že sedaj vabi, da se skupščine udeležijo v čim večjem številu, prav tako se jih
vabi, da že sedaj razmislijo o možnih kandidatih za novo sestavo disciplinske komisije in
nadzornega odbora, ki bodo voljeni na skupščini.
8. Razno
8.1. Sodelovanje z Denisom Pešehonovim
Obravnavno pri točki 2.
8.2. Pametni prikazovalniki rezultatov
B. Kodrič je poslal predlog predstavitve in trženja prikazovalnikov rezultatov na turnirjih.
Samo idejo je potrebno še dodelati, tako da bodo člani UO o zadevi premislili in
korespondenčno sprejeli sklep o načinu trženja.
8.3. Državno veteransko prvenstvo
Obravnavano pri točki 6.
8.4. Skupščina BWF
Predsednik je povedal, da se sam ne bo udeležil skupščine BWF, tako da nas bo na skupščini
BWF na Kitajskem zastopal sekretar. Stroške udeležbe povrne BWF.
8.5. Mladinska mednarodna turnirja do 17 in 19 let
Za organizacijo sta zainteresirana BK Mirna in BK Medvode.
Sklep št. 9:
UO je naložil sekretarju, da pozove kluba organizatorja (BK Mirna in BK Medvode), da z Zvezo
podpišeta standardno pogodbo o organizaciji ter pripravita razpisa za omenjena turnirja.
8.6. Nacionalne panožne športne šole
Predsednik je predstavil rezultate izbora za NPŠŠ. V okviru razpisa MIZŠ smo uspeli s
kandidaturo za sofinanciranje zgolj enega trenerja (od dveh predlaganih) – Maje Kersnik.
Glede na to, da pri poslanem sklepu ni obrazložitve, zakaj drugi kandidat, Rok Trampuž, ni bil
izbran, so člani UO razpravljali o smiselnosti vložitve pritožbe.
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Sklep št. 10:
Vloži se pritožba zoper prejeti sklep MIZŠ, hkrati se od MIZŠ zahteva podatke o doseženih
rezultatih drugih (konkurenčnih) kandidatov.
8.7. Fotoknjiga
D. Kodrič je članom UO poslal fotoknjigo z državnega prvenstva v Lendavi, s predlogom, da se
izdela v več izvodih, po predhodnem plačilu Zveze. Člani UO so ugotovili, da je fotoknjiga
izdelana in pripravljena odlično, vendar pa se v danem trenutku ne morejo odločiti za to
investicijo, saj še niso znani podatki o prihodkih s strani MIZŠ ter Fundacije.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

