Medvode, 3.6.2014
ZAPISNIK
1. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
3.6.2014, od 19.00 do 22.20 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje, sestava UO v novem
mandatu (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.

Predstavitev tujega trenerja in predlog razdelitve njegovih zadolžitev (R. Trampuž)

5.

Panožne športne šole, poročilo in načrt za nadaljnje delo (R. Trampuž, A. Pohar)

6.

Protest BK Kungote in predlog ukrepov (A. Pohar, M. Šrekl)

7.

Organizacija kvalifikacijskega turnirja za Evropsko prvenstvo mešanih ekip (M. Šrekl)

8.

Ostale pobude in predlogi
8.1. Poročilo s skupščine BWF (M. Košnik)
8.2. Projekt Shuttle time (M. Šrekl)

Pred začetkom seje je bilo predlagano, da se na dnevni red doda nova točka in sicer:
7. Točka: Mladinski mednarodni turnir
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje, sestava UO v
novem mandatu (A. Pohar)
Novi člani UO so: Andrej Pohar (predsednik), Jani Jamnik (podpredsednik), Miha Košnik, Rok
Trampuž, Miha Horvat, Jožef Kuprivec in Tadej Šeme (izbrani člani). Predlagano je bilo, da
ustanovljene komisije UO nadaljujejo z delom v dosedanjih sestavah. Od preteklih sklepov je ostalo
odprto le vprašanje glede zavarovanja trenerjev oziroma BZS. Pridobi se ponudbe za zavarovanje
splošne odgovornosti. Glede pošiljanja rezultatov po turnirjih je bilo pojasnjeno, da je to
dogovorjeno. Vseeno se je predlagalo, da bi se rok določil tudi v Pravilniku o organizaciji
tekmovanj.

Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 20. redne seje (zadnje seje v prejšnjem mandatu) in vmesnih
korespondenčnih sej.
Sklep št. 2:
UO je sklenil, da se delo obstoječih komisij UO in članov UO nadaljuje kot doslej, nespremenjena
ostajajo tudi plačila za prihode na seje in za delo sekretarja. Z delom nadaljuje tudi športni direktor
Dušan Skerbiš.
Sklep št. 3:
Spremeni se Pravilnik o organizaciji tekmovanj – doda se rok za pošiljanje rezultatov.
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza posluje pozitivno, zahtevek za izplačilo sredstev pri Ministrstvu je bil vložen, sredstva se
pričakujejo konec meseca. Ministrstvo je delno izpolnilo obljube z januarskega sestanka in sicer pri
sofinanciranju članov, ne pa tudi pri sofinanciranju mladincev. Člani so čestitali J. Kuprivcu za
dosežen naziv BE Certificated Referee. T. Šeme je predstavil svoje poročilo in kako je tekmovalna
komisija obravnavala pritožbo BK Kungote. M. Košnik je predstavil poročilo z rekreativnih
turnirjev. R. Trampuž je v svojem poročilu predstavil kandidate za Evropsko člansko prvenstvo.
Sklep št. 4:
UO je sprejel sklep, da M. Košnik poskrbi za objavo lestvic in novic na strani BZS (zavihek
rekreacija).
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš, R.
Trampuž)
D. Skerbiš je podal poročilo o delu reprezentance. V prvi polovici koledarskega leta so bile
reprezentance zelo aktivne, od zadnje seje so se igralci udeležili Svetovnega mladinskega prvenstva
in Evropskega članskega prvenstva. Pri zadnji kategorizaciji niso bili upoštevani rezultati
Evropskega mladinskega prvenstva do 17, ker je ekipno tekmovanje neolimpijska disciplina in
posledično nismo pridobili perspektivnih razredov (zahteva se uvrstitev med prve 4). V
nadaljevanju pa bo upoštevan rezultat Krapeža in Ivaniča (četrtfinale). Pri naslednji kategorizaciji
se bodo upoštevali rezultati svetovnih lestvic in takrat računamo na več statusov. Presečni datum za
upoštevanje lestvic je 31.8. K. Beton in A. Krapež sta se kvalificirala na mladinske olimpijske igre.
Naslednji projekt so kvalifikacije za Evropsko prvenstvo mešanih ekip. Na člansko SP se je
kvalificiral samo I. Utroša, ki se bo prvenstva tudi udeležil. V kratkem bo organiziran sestanek z
OKS v zvezi s pripravami na projekta OI 2016 (Rio) in Evropske igre 2015 (Baku). Sestanka se
bosta udeležila D. Skerbiš (odgovorna oseba s strani BZS) in R. Trampuž. R. Trampuž je predstavil
poročilo OVŠ (v prilogi). Nadalje so se člani UO seznanili še s kandidatoma (R. Trampuž in M.
Mattias) za spremljevalca na Mladinskih olimpijskih igrah. Po daljši razpravi v odsotnosti R.
Trampuža je bil na podlagi glasovanja za spremljevalca izbran R. Trampuž.
Sklep št. 5:
UO je potrdil sklepe OVŠ.

Sklep št. 6:
UO je za spremljevalca na Mladinskih olimpijskih igrah določil R. Trampuža.
4. Predstavitev tujega trenerja in predlog razdelitve njegovih zadolžitev (R. Trampuž)
D. Skerbiš je predstavil odločitve OVŠ glede prihoda tujega trenerja. Klubom v Ljubljani in BK
Medvode je bilo poslano elektronsko sporočilo glede možnosti treningov v različnih dvoranah, pri
klubih, ki bi lahko ponudili igrišča. Odziv je bil s strani Olimpije, Medvod, Konexa in Ljubljane. Po
pogovoru s predstavniki klubov se bo pripravil plan.
Sklep št. 7:
UO je sprejel sklep, da OVŠ pripravi plan dela s tujim trenerjem do 1.7.2014.
5. Panožne športne šole, poročilo in načrt za nadaljnje delo (R. Trampuž, A. Pohar)
R. Trampuž je pojasnil, da Konex ostaja aktiven in da bo sam v tem okviru posledično lahko
nadaljeval z delom s panožnimi športnimi šolami. Poudaril je, da je pri delu in iskanju novih
otrok veliko težav. A. Pohar je poudaril, da je potrebno biti na tem področju bolj aktiven.
Sklep št. 8:
UO je sprejel sklep, da R. Trampuž do 25.8.2014 pripravi strategijo in plan dela s panožnimi
športnimi šolami.
6. Protest BK Kungote in predlog ukrepov (A. Pohar, M. Šrekl)
A. Pohar je še enkrat predstavil korespondenčni sklep glede pritožbe BK Kungote v zvezi z
domnevnim nešportnim nastopom oziroma prirejenim izidom ligaške tekme. Ob upoštevanju
določil Disciplinskega pravilnika in ob upoštevanju podanih izjav vpletenih se zadevo odstopi
Disciplinski komisiji, ki se mora sestati na konstitutivni seji. Predsednik bo sejo sklical v
prihodnjem tednu, saj so bili doslej določeni novoizvoljeni člani komisije odsotni. M. Šrekl je
pojasnil, da se je zaradi narave tekmovanja v bodoče težko izogniti takšnim oz. podobnim
nezaželenim dogodkom, sporna tekma pa je bila prvi takšen primer. A. Pohar je izpostavil
potrebo po fleksibilnejšem urejanju in sankcioniranju morebitnih bodočih nešportnih
nastopov, zaradi česar bo potrebno posodobiti tudi Disciplinski pravilnik, ki trenutno
omogoča le relativno ozek nabor ukrepov.
Sklep št. 9:
UO je sprejel sklep, da na načelni ravni obsoja nešportno nastopanje oziroma prirejanje izidov
(nastopanje v nasprotju s pravili fair-playa oziroma kalkulacije na škodo drugih tekmovalcev
/ ekip, kar je že večkrat obsodil in sankcioniral tudi BWF), končno odločitev v konkretni
zadevi pa bo sprejela Disciplinska komisija, po izvedenem postopku na podlagi Disciplinskega
pravilnika.

7. Mladinski mednarodni turnir
D. Skerbiš je predstavil stanje glede organizacije mednarodnega mladinskega turnirja na Mirni, saj
trenutno organizacijske ekipne ni. A. Pohar je predlagal, da se BK Mirna pošlje dopis, s katerim se
klub pozove, da potrdi namero za organizacijo tekmovanja in predstavi ekipo, ki bo turnir sposobna
izpeljati na dosedanji ravni. Obenem se klubu v podpis posreduje pogodba, ki ga bo zavezovala k
določenim standardom pri organizaciji turnirja (gre za standardno pogodbo, ki se je v preteklosti že
podpisovala z BK Medvode v zvezi z organizacijo mednarodnega članskega turnirja).
Sklep št. 10:
UO je sprejel sklep, da se BK Mirna pozove, da potrdi namero organizacije turnirja in da predstavi
ekipo, ki bo turnir organizirala. Hkrati se jim pošlje standardna pogodba. Rok za odgovor in podpis
pogodbe s strani BK Mirna je 15.6.2014.
8. Organizacija kvalifikacijskega turnirja za Evropsko prvenstvo mešanih ekip (M. Šrekl)
A. Pohar je predstavil potek kvalifikacij za Evropsko prvenstvo mešanih ekip, kjer je bila Slovenija
izžrebana v skupino z Nizozemsko, Litvo in Ferskimi otoki. Ker se je Nizozemska odpovedala
organizaciji tekmovanja kvalifikacijske skupine, za katero je kot prvopostavljena ekipa imela
prednost, se je organizacija ponudila nam. Zveza se je odločila, da bo prevzela organizacijo turnirja
(7.-9.11.2014), klube pa se bo pozvalo, da lahko izrazijo svoj interes za organizacijo na lokalni
ravni.
Sklep št. 11:
UO je sprejel sklep, da turnir organizira Slovenija in da lahko klubi do 15.6.2014 izrazijo interes za
organizacijo na lokalni ravni.
9. Razno
9.1. Poročilo s skupščine BWF
M. Košnik je predstavil kratko poročilo z redne letne skupščine BWF, ki je potekala maja v New
Delhiju.
9.2. Projekt Shuttle Time
Knjige so pripravljene (natisnjene), prav tako kompleti opreme, tako da je potrebno pripraviti
strategijo dela.
Sklep št. 12:
UO je sprejel sklep, da M. Šrekl (kot s strani BWF certificirani tutor za to področje) vodi skupino,
ki bo pripravila strategijo za organizacijo seminarjev in uspešno izvedbo Shuttle Time programa v
Sloveniji.

9.3. Spremembe pravilnikov
A. Pohar je zaradi prihajajoče nove sezone predlagal, da se preučijo morebitne potrebe po
spremembah obstoječih pravilnikov, povezanih s tekmovanji.
9.4. Znak BZS
A. Pohar je pojasnil, da sprememba statuta sedaj omogoča uradno uporabo znaka BZS, ki se je sicer
dejansko že uveljavil in ga Zveza že uspešno uporablja.
Sklep št. 13:
UO je na podlagi sprememb Statuta sprejel sklep, da BZS v bodoče za vsakovrstne namene
komuniciranja dosledno uporablja novi znak BZS (stilizirana žogica z obrisom Triglava z morjem,
v barvah slovenske olimpijske reprezentance, z opcijskim standardiziranim pripisom Badmintonska
zveza Slovenije), ki se je v preteklem obdobju že dejansko uporabljal, s tem sklepom pa je
dokončno postal uraden.
9.5. Slovenija igra badminton
M. Šrekl je povedal, da je bilo s strani Fundacije za šport odobreno sofinanciranje programa
Slovenija igra badminton tudi v letu 2014 in predlagal, da bi tokrat projekt organizirali 8.11.2014,
ko bo v Sloveniji potekal tudi kvalifikacijski turnir za Evropsko prvenstvo mešanih ekip, kar bi
lahko imelo pozitivne promocijske učinke.
Sklep št. 14:
UO je sprejel odločitev, da se projekt Slovenija igra badminton izvede 8.11.2014 ter da se do konca
junija 2014 povabi klube k pošiljanju predlogov za sodelovanje.
9.6. Koledar tekmovanj
D. Skerbiš je pojasnil, da je priprava koledarja za prihajajočo sezono v teku. M. Košnik in T. Šeme
sta v okviru tekmovalne komisije ter komisije za rekreacijo in veterane izrazila željo po aktivnem
sodelovanju pri pripravi koledarja.
Sklep št. 15:
UO je sprejel sklep, da se D. Skerbišu s sodelavci (zlasti M. Košnik in T. Šeme) naloži priprava
koledarja tekmovanj za prihajajočo sezono. Koledar naj se v odobritev UO predloži do konca junija
2014.

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

