Medvode, 30. 5. 2018
ZAPISNIK
1. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 30.
5. 2018, od 19.40 ure do 21.40 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje, sestava UO v novem mandatu (T. Šeme)

2.

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

3.

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

4.

Predlog sprememb TP in POT (T. Šeme)

5.

Predlogi klubov za posvet BZS (M. Šrekl)

6.

Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne (T. Šeme)
Od zadnje seje je bila ponovno vložena tožba na Upravno sodišče zoper MIZŠ (Nacionalne
panožne športne šole). Novi predsednik, mag. Tadej Šeme je predstavil pogovore, ki jih je imela
v zadnjem času s klubi glede posveta, ki bo potekal 2.6.2018. BK Kungota je predstavila svoja
stališča zakaj je prišlo do odpovedi turnirja. Sam klub, kljub spremembi lokacije ni mogel
zagotoviti več kot 5 igrišč, kar je bilo ob številu prijavljenih igralcev nujno potrebno. Člani UO
so mnenja, da BK Kungota naj plača stroške vrhovne sodnice. A. Pohar se je udeležil še
skupščine BWF, kjer niso bile potrjene spremembe točkovanja. Pogovarjal se je še s
predstavnikom COMEBE, ki je predlagal, da bi v Sloveniji v letu 2019 organizirali poletne
priprave. Sekretar in D. Skerbiš bosta vzpostavila kontakt in preverila kako je z organizacijo
priprav.
Sledila je predstavitev novega UO, ki je izbran s strani predsednika in podpredsednika.
Predsednik je povabil člane, da vsak sam pove na katerem področju se bi deloval kot član UO.
R. Trampuž bo ostal kot vodja OVŠ in član tekmovalne komisije. Dodo J. Kuprivec bo še naprej
ostal kot član sodniške komisije. M. Pohar Perme je povedala, da se vidi v tekmovanju mladih
in samih tekmovanjih. Predsednik je zato predlagal, da bi Maja aktivno sodelovala pri
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oblikovanju Pravilnika o organizaciji tekmovanj in prevzela Tekmovalno komisijo. J. Kovač sebe
vidi pri digitalnem razvoju BZS. Predsednik je predlagal, da bi se mogoče ustanovila nova
komisija za Promocijo in prepoznavnost, katere vodenje bi prevzel J. Kovač.
Sklep št. 1:
UO je soglasno sprejel, da mora BK Kungota plačati stroške vrhovne sodnice, ostalih stroškov
(kilometrin klubom, stroškov spremljevalcev) jim ni potrebno poravnati.
Sklep št. 2:
UO je sprejel in imenoval Majo Pohar Perme za vodjo tekmovalne komisije, Roka Trampuža za
vodjo Odbora za vrhunski šport, Janeza Kovača za vodjo Komisije za prepoznavnost in
promocijo. Do 30.6.2018 vodje komisij UO predložijo člane komisij.
Sklep št. 3:
UO je soglasno potrdil zapisnik 27. seje.
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Rezultati razpisa MIZŠ so bili znani konec aprila in s strani MIZŠ bomo v letu 2018 prejeli nekaj
več sredstev, kljub temu pa je Zveza prejela 30% manj sredstev. Zaradi tega je potrebno
razmišljati o varčevalnih ukrepih. Predsednik je predlagal, da se vsakemu od delavcev, ki
sodeluje z BZS zniža mesečno plačilo.
R. Trampuž je v sklopu poročila povedal, da je bil na sestanku OKS glede izvajanja usposabljanja.
Od pomembnih zadev je izpostavil, da zaposlitev izvajalca usposabljanja ni nujno v klubu in da
naj bi imeli izvajalci potrdila o mednarodni usposobljenosti.
Sklep št. 4:
Člani UO so sprejeli sklep, da od 1.6.2018 začnejo veljati varčevalni ukrepi kot so bili
dogovorjeni na seji. Ukrepi veljajo do 1.1.2019.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC
(D. Skerbiš)
D. Skerbiš je povedal, da ni posebnosti. Rok in Dušan sta imela sestanek s posameznimi igralci,
da bi jim dvignili motivacijo. Cilj ekipe je kvalifikacijski turnir Evropskih mešanih ekip. Rok je
povedal, da se Miha Ivanič sedaj aktivno pripravlja za Sredozemske igre, trenutno se uspešno
zagotavlja redni sparingi. P. Polanc se je uspešno kvalificirala za Mladinske olimpijske igre, za
Sredozemske igre so potrjeni trije igralci: M. Ivanič, L. in I. Šalehar. Člani bodo s tujimi turnirji
začeli v septembru. Predsednik je podal predlog za OVŠ in sicer, da bi se začelo razmišljati o
dodatnih ljudeh, ki bi lahko sodelovali v SNBCju (psiholog, nutricist,…).
4. Predlog sprememb TP in POT (T. Šeme)
Predsednik je povedal predlagane spremembe:
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Manjše skupine na mladinskih turnirjih;
Velikosti dvorane ustrezna glede na število prijav:
Vse prijave na turnirje do srede;
Dovolj številčno in usposobljen kader, ki vodi turnir;
Predlog dveh rangov turnirjev na mladinskih turnirjih;
Vprašalnik o samem turnirju.

Sklep št. 5:
UO je sprejel, da se do sobotnega posveta pripravijo konkretni pisni predlogi.
5. Predlogi klubov za posvet BZS (M. Šrekl)
Predlogi so bili obravnavani že pri prejšnji točki.
6. Razno
6.1.

Projekt promocije BZS

Predsednik je predstavil projekt ki ga bo organiziral v prihodnjih dneh – 10. 6. 2018 ZLATKO in
badminton. Gre za humanitarni dogodek, kjer se zbira za otroke v stiski in si starši ne morejo
privoščiti počitnic. Na samem dogodku se bo denar zbiral v obliko prispevkov za vodo,
sodelovanje pri raznih nagradnih igrah.
6.2. Digitalizacija pobiranja igralnin
J. Kovač je predstavil novi način izdajanja računov za igralnine, ki je avtomatizirano in se
obračuna na podlagi eprijav.
6.3. Izjava o zasebnosti
BZS bo pripravila izjava o zasebnosti, katero naj bi vsak posamezen igralec potrdil. Klubi bodo
dobili kode za posameznega igralca, ki jih bodo predali igralcem, ti pa potrdili soglasje.
6.4. Bivši igralci
R. Trampuž je izpostavil vprašanje kako bi lahko pridobili oz. privabili bivše igralce nazaj v
badminton. Ena od možnosti je vabilo na kakšen piknik ali dogodek.
6.5. Shuttle time
R. Trampuž je vprašal kako je z letošnjim Shuttle time projektom. M. Šrekl je povedal, da se sicer
planira sestanek s tutorji Shuttle time, je pa projekt odobren s strani Badminton Europe in
moramo letos organizirati 11 seminarjev.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

