Medvode, 31. 5. 2016
ZAPISNIK
14. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 31.
5. 2016, od 19.15 ure do 21.15 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva
4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar)

2.

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

3.

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

4.

Tekmovalni sistemi za sezono 2016/17 (D. Skerbiš)

5.

Razno
5.1. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)
5.2. Balkanska zveza
5.3. Izobraževanje
(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 (A. Pohar)
Pregledala se je realizacija sklepov pretekle seje. Pogodbi za organizacijo mednarodnih
turnirjev sta bili podpisani (člansko) oz. poslani v podpis (mladinsko). Pogovori z Denisom
Pešehonovim so se nadaljevali, trenutno se še čaka na njegov odgovor. Vezano na zapisnik
pretekle seje je ŠD Sele Vrhe sporočilo, da turnir BadminTonček – BadminTončica v organizaciji
BK Karizma ni bil prvi takšen turnir v regiji. V vmesnem času smo vložili pritožbo na Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport glede rezultatov letnega razpisa. Na upravno enoto se je poslal
zapisnik skupščine s sprejetimi spremembami Statuta.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 13. redne seje, z zgoraj opisanim popravkom.
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Predsednik je povedal, da smo s strani FŠO prejeli prvo nakazilo za D2. Drugi obrok se pričakuje
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v juniju. Poslovanje je pozitivno.
M. Košnik je poslal svoje poročilo in izpostavil, da je v tem trenutku ključen koledar tekmovanj
za novo sezono. R. Trampuž je predstavil svoje poročilo in zapisnik OVŠ. Ko se bo sprejela
odločitev glede trenerja, se bo OVŠ sestal in sprejel načrt za nadaljnje delo članske
reprezentance. UO je naložil OVŠ, da se njegovi člani sestanejo z Denisom Šaleharjem in
pogovorijo glede nadaljnjega dela s Šaleharjevima.
Sklep št. 2:
UO je potrdil zapisnik OVŠ.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je podal poročilo o delu reprezentanc. I. Utroši se ni uspelo kvalificirati na OI.
4. Tekmovalni sistemi za sezono 2016/17 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je povedal, da je klubom poslal prošnjo za mnenje glede predloga za nov tekmovalni
sistem (igranje po skupinah na DP). Glede možnosti spremembe tekmovalnega koledarja za
mladince (vezanost na koledarsko leto in ne na sezono) je D. Skerbiš predlagal, da zaenkrat
ohranimo obstoječ sistem, saj je v Sloveniji vezanost na šolsko leto še močno prisotna in bi
spremembe povzročile negativne učinke. Glede lige je D. Skerbiš podal predlog, da bi v novi
sezoni imeli elitno ligo (6-8 ekip) ter regijske lige. Potrebno je popraviti Tekmovalni pravilnik,
v členih, ki se nanašajo na ligo in končne lestvice. V zvezi s sistemom pomoči klubom, ki je bil
predstavljen na skupščini, se še zbirajo odzivi klubov, sistem bo dokončno potrjen na prihodnji
seji.
Sklep št. 3:
Člani UO so zadolžili T. Šemeta, da do 20. 6. 2016 pripravi predlog za izvedbo ligaškega
tekmovanja.
Sklep št. 4:
Člani UO so zadolžili komisijo v sestavi D. Skerbiš, T. Šeme in J. Kuprivec, da do 20. 6. 2016
pripravi predlog spremembe tekmovalnih sistemov.
Sklep št. 5:
Člani UO so sprejeli sklep, da mora biti koledar tekmovanj za naslednjo sezono poslan klubom
do 20. 6. 2016, z rokom do 5. 7. 2016 za prijavo organizacij turnirjev. Do 15. 7. 2016 bo
objavljen dokončen koledar z vsemi tekmovanji.
5. Razno
5. 1. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)
M. Šrekl je predstavil potek organizacije Evropskega veteranskega prvenstva. Na spletni strani
Evropske zveze je bil v začetku maja objavljen razpis. M. Šrekl je predlagal razdelitev nalog.
5.2. Balkanska zveza
M. Šrekl je predstavil pogovore s predstavniki Balkanske zveze in možnost vključitve v to zvezo.
Razvila se je debata glede smiselnosti vključitve.
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Sklep št. 6:
UO je naložil sekretarju, da pridobi dodatne podatke o pogojih vključitve ter morebitnih
posledičnih obveznostih Zveze, na podlagi katerih bo o morebitni vključitvi odločal UO na eni
izmed naslednjih sej.
5.3. Izobraževanje
R. Trampuž je pojasnil, da so se dogovorili glede izvedbe seminarjev. Sedaj se pripravlja
program, ki se bo poslal OKS Olimp.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

