Medvode, 22.11.2013

ZAPISNIK
18. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
19.11.2013, od 19.00 do 21.50 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar)

2.

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

3.

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

4.

Kategorizacija OKS in predvidene spremembe (A. Pohar)

5.

Poročila o izvedbi projektov Fundacije in črpanje sredstev Fundacije (M. Šrekl)

6.

Ostale pobude in predlogi
6.1. Prošnja ŠD Sele-Vrhe
6.2. Prošnja OŠ Janez Poje, Stari trg pri Ložu
6.3. Shuttle time – izdaja knjig
6.4. Slovenska liga
6.5. Organizacija A turnirja – BIT
6.6. Razno

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 in korespondenčne seje. D.
Pešehonov je podal poročilo s Kitajske (poletni treningi). OVŠ bo v dogovoru z D. Pešehonovim
določil termin za predstavitev dela na Kitajskem. OVŠ je pripravil razdelilnik žog Ballpoola.
Pozivanje klubov glede popolnih registracij igralcev še poteka, saj se je zaenkrat odzvalo le 12
klubov od 33! Popravki na spletni strani so narejeni in stran tudi bolje deluje. Opozorila klubom in
igralcem, ki se prijavljajo na mednarodne turnirje so bila izdana. V času od zadnje seje je bilo
uspešno izvedeno mednarodno mladinsko prvenstvo na Mirni, A. Pohar, D. Skerbiš in M. Šrekl pa
so se udeležili sestanka na OKS v zvezi z novo kategorizacijo, ki bo predvidoma začela veljati s
1.1.2014. A. Pohar je za namen postopka, ki se pred Upravnim sodiščem RS vodi zoper MIZŠ,
pripravil novo vlogo, katere vsebina temelji na primerjavah podatkov o pridobljenih finančnih
sredstvih preostalih zvez (Zveza je podatke pridobila na podlagi zahteve za dostop do informacij

javnega značaja). Člani UO so na kratko analizirali pridobljene informacije ter izhodišča Zveze v
upravnem sporu.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 17. redne seje in korespondenčne seje (odločitve glede nagrad na
turnirjih, glede lige in glede stroškov za vodenje lestvic).
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)

Zveza trenutno še posluje pozitivno, kljub temu, da Fundacija še ni nakazala 18.000 EUR po
programu mladinske reprezentance. Predsednik je prejel poročila članov UO, ki so od pretekle seje
imeli zadolžitve ali pa so opravljali naloge za Zvezo. R. Trampuž je podal poročilo o vodenju
jutranjih treningov in delu OVŠ. Predstavil je še projekt mladinskih olimpijskih iger, ki bodo
potekale avgusta 2014 (Nanjing, CHN), in možnosti udeležbe naših igralcev. OVŠ je predlagal, da
se zaradi relativno visokih stroškov ne bi udeležili tekmovanja Thomas&Uber Cup, ki bo potekalo
februarja 2014 v Švici. Člani UO se niso v celoti strinjali s predlogom in so predlagali OVŠ, da še
enkrat preveril, če bi lahko na Thomas Cup poslali moško ekipo. J. Kuprivec je predstavil svoje
poročilo o delu sodniške komisije in obvestil člane UO, da je bil izbran za certificiranje za
vrhovnega sodnika, ki bo potekalo na Evropskem prvenstvu v Kazanu aprila 2014. BE naj ne bi
krila stroškov prevoza, tako da naj bi za to poskrbela BZS. M. Košnik je predstavil svoje poročilo in
kako poteka vpis igralcev v bazo registracij.
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da se tekmovanja Uber cup (ženska ekipa) ne bomo udeležili, o udeležbi moške
ekipe (Thomas Cup) pa bo OVŠ UO naknadno poslal dodatno obrazložitev o možnosti udeležbe oz.
neudeležbe.
Sklep št. 3:
UO je sprejel sklep, da J. Kuprivec in sekretar pripravita prošnjo za BE, da bi ta Kuprivcu vseeno
krila stroške letalske karte za Kazan 2014.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš, R.

Trampuž)
D. Skerbiš je podal poročilo o delu reprezentance. I. Utroša in M. Trvdy se redno udeležujeta
mednarodnih turnirjev. Od zadnje seje so se mladinci udeležili naslednjih turnirjev: Belgija, Švica,
Slovaška in Češka. R. Trampuž je delo članov predstavil že pod točko 2.
4. Kategorizacija OKS in predvidene spremembe (A. Pohar)

Andrej Pohar je predstavil predvidene spremembe kategorizacije OKS. Nova pravila naj bi bila
sprejeta do 1.1.2014. OKS naj bi za namen razdelitve v razrede (trije razredi oz. kakovostne skupine
športov) upošteval tri kriterije, ki so bolj objektivizirani (merljivi in preverljivi), kot v preteklosti:

tradicija, konkurenčnost in nacionalni pomen. Po teh kriterijih naj bi se badminton uvrstil okrog 35.
mesta in s tem v prvi razred (razred se zaključi z 42. mestom). S tem bi se Zvezi bistveno izboljšale
možnosti za pridobitev statusov. Predvidena sprememba je tudi ta, da bo tekmovalec lahko ob
slabšem rezultatu svoj status podaljšal za krajše obdobje kot doslej (npr. za eno leto in ne za dve
leti). Obeta pa se možnost prehodnega obdobja (omilitev rezultatskih kriterijev) za mlajše člane.
5. Poročila o izvedbi projektov Fundacije in črpanje sredstev Fundacije (M. Šrekl)

M. Šrekl je predstavil izvedbo projekta Slovenija igra badminton. Projekt je bil dobro izveden
in je bil nadgradnja lanskega projekta. Pri Fundaciji je potrebno še vložiti vlogo za sredstva, ki
so bile odobrena za ta projekt. Ravno tako je potrebno vložiti še zahtevek za izplačilo sredstev,
pridobljenih za meritve in za izdajo knjig Shuttle time. Prijava na razpis za sredstva Fundacije
v letu 2014 je bila oddana pravočasno, BZS je kandidirala s sedmimi programi v višini
115.000,00 EUR.
6. Ostale pobude in predlogi

6.1. Prošnja ŠD Sele-Vrhe
ŠD Sele-Vrhe je na BZS naslovila prošnjo za pomoč pri izdelavi spletne strani za celotno
koroško regijo. Člani UO so presojali sodelovanje kluba pri različnih projektih in ocenili, da so
se do sedaj izkazali in gre njihovo delovanje v pravo smer.
Sklep št. 4:
UO je sprejel sklep, da se ŠD Sele-Vrhe za pomoč pri izdelavi spletne strani nameni 300,00
EUR, kar bo plačano v primeru, da bo Zveza prejela sredstva s strani Fundacije.
6.2. Prošnja
M. Košnik je predstavil prošnjo športnega pedagoga Ivana Poje iz OŠ Janez Hribar iz Starega
trga pri Ložu, kjer samostojno vodi dejavnost badmintona. I. Poje prosi za donacijo
badmintonske opreme.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da se OŠ Janez Hribar donirajo štirje loparji in dve badmintonski mreži.
6.3. Shuttle time – izdaja knjig
Prevodi so bili narejeni in prvi dve knjigi tudi že pregledani, tako da je bilo vse skupaj poslano
na BWF. Na BWF bodo knjige oblikovali (cena 600,00 EUR) in pripravili za tisk. Predvideva se,
da bi knjige lahko izdali do konca leta, tako da bi se prvi seminarji organizirali v začetku leta
2014.

6.4. Slovenska liga
M. Šrekl je predstavil predlog izvedbe letošnje lige (naknadno se je prijavila še ena ekipa, tako da
bo ligo sedaj sestavljalo 13 ekip), ki je bil narejen na podlagi predlogov nekaterih klubov. Sicer
vseh želja ni bilo možno upoštevati, upoštevalo pa se je, da bi imeli klubi (predvsem manjši)
možnost čim večjega števila tekem.
Sklep št. 6:
UO je potrdil predlog izvedbe lige, ki je v prilogi zapisnika.
6.5. Organizacija A turnirja – BIT
T. Šeme je izpostavil težave pri nabiranju sponzorstev in sredstev za nagrade na A turnirju.
Končna situacija glede razpoložljivih sredstev bo znana do konca leta 2013, ko jo bo
predstavnik BK Bit spočil članom UO.
6.6. Razno
M. Košnik je pojasnil, da je na OKS in pri inšpektorici za šport prejel pojasnila glede zahtev v
zvezi z Olimpijsko licenčno kartico. Navedene izkaznice slovenski badmintonski vaditelji
oziroma trenerji, ki so opravili ustrezno usposabljanje in so vpisani v aplikacijo E-ŠPORT
(Špak), ne potrebujejo.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar,
predsednik BZS

