Medvode, 4.4.2017
ZAPISNIK
20. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
4.4.2017, od 19.30 ure do 22.00 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva
4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

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.

Razno
4.1. Potek izobraževanja za vaditelje (R. Trampuž)
4.2. Redna letna skupščina – priprava gradiva (M. Šrekl)
4.3. Evropsko univerzitetno prvenstvo (M. Šrekl)

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej(A. Pohar)
Predsednik je povedal, da so bili sklepi predhodne seje realizirani. A. Pohar je bil na skupščini
BE, ki je potekala 1.4.2017 v Pragi, izvoljen v upravni odbor BE za obdobje 4 let. V času od zadnje
seje smo prejeli tudi sklep MIZŠ za leto 2017. Korespondenčno je bilo sprejeto, da se na sklep
pritožimo glede delitve sredstev pri mladincih in da zaprosimo za informacijo javnega značaja
glede razdelitev sredstev.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 19. redne seje in sklepe korespondenčne seje.
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2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Sekretar je povedal, da samo trije klubi še niso poravnali članarine. Klube neplačnike se bo
pozvalo k plačilu računov. S strani Fundacije smo prejeli prvi obrok za D2, prvi obrok za D1 pa
bo nakazan v začetku aprila. A. Pohar je predlagal, bi na kreditni kartici (Mastercard) povečali
limit s 1.000,00 EUR na 3.000,00 EUR, zaradi pragmatičnosti. Za povečanje limita je potrebno
na banki skleniti depozit. Zaradi stroškov bencina za kombi BZS pa je A. Pohar predlagal
pridobitev kartice Magna.
M. Košnik je predstavil svoje poročilo in še enkrat predstavil način, kako naj bi potekale prijave
na rekreativne turnirje.
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da se na banki zaprosi za povečanje limita na znesek 3.000,00 EUR in ob
tem sklene depozit v višini 3.000,00 EUR. Sekretar poizve glede pogojev za kartico Magna in jo,
če to ni povezano s posebnimi izdatki, naroči.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je povedal, da posebnosti ni bilo. Člani so odigrali dva članska in dva mladinska
turnirja. Poleg tega je bil v preteklem tednu izveden turnir Nations Future cup, kjer je Slovenija
med 8 ekipami zasedla 7. mesto. Predsednik je predstavil še predlagane spremembe
kategorizacij pri OKS, ki bodo Zvezi v bodoče nekoliko olajšale pridobivanje statusov, posebej
perspektivnega razreda. Sprememba kategorizacije, če bo sprejeta, bo terjala prilagoditev
ciljnih nastopov reprezentantov. A. Pohar je predlagal, da se z M. Ivaničem ponovno preučijo
možnosti glede udeležbe v trening centru BE na Danskem. Glede na razgovor s sekretarjem BE
je povedal, da si BE želi, da bi Slovenija sodelovala pri projektu in poslala svojega igralca, tako
da so pripravljeni na različne načine sodelovanja, tudi v širšem smislu (npr. obisk cele ekipe).
4. Razno
4.1. Potek izobraževanja za vaditelje (R. Trampuž)
R. Trampuž je povedal, da je bilo izobraževanje izvedeno. Izpiti bodo potekali 22.4.2017.
Sekretar je povedal, da se je potrebno dogovoriti glede knjige Trener 1, ki je bila pred kratkim
prevedena in natisnjena. To knjigo so udeleženci izobraževanja prejeli brezplačno, drugim pa
bi jo lahko ponudili po določeni ceni.
Sklep št. 3:
Člani UO so sprejeli sklep, da se knjiga Trener 1 ponudi po ceni 50,00 EUR. Udeleženci
seminarjev za vaditelje knjigo prejmejo zastonj, kot prispevek Zveze k zniževanju stroškov
seminarjev.
4.2.

Redna letna skupščina – priprava gradiva (M. Šrekl)

Kot je bilo že sprejeto, bo redna letna skupščina potekala 13.5.2017 v Medvodah. Letno poročilo
je že pripravljeno, dodati je potrebno še slike in nagovor predsednika Zveze. Nadzorni odbor
bo v mesecu aprilu pregledal poslovanje Zveze, zaradi priprave poročila za skupščino.
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4.3.

Evropsko univerzitetno prvenstvo (M. Šrekl)

Sekretar je predstavil pogovore glede organizacije tega prvenstva. M. Šrekl bo sodeloval v
organizacijskem odboru prvenstva in vodil badmintonski del prvenstva. Člani UO so bili
povabljeni k sodelovanju pri izvedbi prvenstva. Klube se bo povabilo, da prispevajo linijske
sodnike. Gre pa izključno za pomoč posameznikov pri izvedbi tekmovanja, saj Zveza uradno ni
(so)organizator, zaradi neodzivnosti SUSE.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar,
predsednik BZS

