Medvode, 11.7.2017
ZAPISNIK
22. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v soboto,
8.7.2017, od 20.15 ure do 23.00 ure, v prostorih Term Olimie.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme in Jani Jamnik
Jožef Kuprivec in Miha Horvat
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.

Koledar za sezono 2017/18 (D. Skerbiš)

5.

Sprememba tekmovalnih pravil in sistemov za sezono 2017/18 (D. Skerbiš)

6.

Ballpool za sezono 2017/18 (M. Šrekl)

7.

Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne (A. Pohar)
Predsednik je povedal, da so bili sklepi predhodne seje realizirani. Vloga za štipendijo za Miho
Ivaniča je šla čez 'prvo sito', tako da se čaka na končni odgovor. Zaključni piknik in podelitev
nagrad najuspešnejšim igralcem pretekle sezona sta bila uspešno organizirana, z dokaj
številčno udeležbo. Posebna pohvala za uspešno organizacijo gre Dušanu Skerbišu. Evropsko
univerzitetno prvenstvo se je zaključilo in je bilo uspešno organizirano, BZS je pri projektu
sodelovala s prispevkom v obliki izposoje kombija, tepihov in ostalega materiala za izvedbo
turnirja.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 21. redne seje.
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Sekretar je povedal, da je Zveza v juniju prejela drugi obrok za D2 in D1. Finančno poslovanje
in tudi sama likvidnost BZS je pozitivno.
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M. Košnik je povedal, da posebnosti v zadnjem obdobju ni bilo. V sklopu razprave o turnirjih v
novi sezoni, so člani UO predlagali, da se bolj jasno označi, da rekreativni turnirji – Trump liga
potekajo pod okriljem BZS. Poleg tega bo M. Košnik pripravil osnutek sporazuma o
sodelovanju BZS in ŠD Badminton za novo sezono. R. Trampuž je povedal, da je zaradi
uveljavitve novega Zakona o športu potrebno počakati na nove Pravilnike glede izobraževanja
trenerjev, nato pa podati novo prijavo za potrditev izobraževalnih programov BZS. Novi zakon
je namreč razveljavil prej veljavne programe izobraževanja in določil, da dosedanja prva
stopnja (vaditelj) velja še 3 leta, medtem ko dosedanja druga stopnja (trener mladih) postane
prva stopnja. Z izvedbo nadaljnjih seminarjev BZS se zato počaka do nadaljnjega. Če ustrezni
pravilniki ne bodo pravočasno sprejeti oziroma če novi programi BZS ne bodo pravočasno
potrjeni, se bo BZS v nadaljevanju odločala, kako postopati.
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da se v roku 14 dni pripravi novo glavo vabil za rekreativne turnirje.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je povedal, da je bila sedaj za tekmovalce krajša pavza. S treningi je reprezentanca
pričela v začetku tedna, od sobote dalje pa so zbrani na pripravah v Podčetrtku. D. Skerbiš je
predstavil plan turnirjev za novo sezono. Člani UO so se pogovarjali še o mladinskem
svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo oktobra v Indoneziji. Glede na to, da je večina ekipe
premlada, so člani UO predlagali da se prvenstva v sezoni 2017/18 ne udeležimo.
Sklep št. 3:
UO je soglasno sprejel sklep, da se mladinska reprezentanca ne udeleži Mladinskega
svetovnega prvenstva.
4. Koledar za sezono 2017/18 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je povedal, da je koledar pripravljen. Za člansko DP trenutno še ni kandidata. V
sklopu te točke je D. Skerbiš predstavil še rezultate PŠŠ, ki se je kot sam projekt izkazal kot
zelo uspešen.
Sklep št. 4:
UO je potrdil predlog koledarja sezone 2017/18, organizatorja DP se še išče.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da sistem financiranja PŠŠ ostaja v veljavi v enakem obsegu tudi v sezoni
2017/18.
5. Sprememba tekmovalnih pravil in sistemov za sezono 2017/18 (D. Skerbiš)
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T. Šeme je povedal, da so spremembe v pripravi in da bo Tekmovalni pravilnik pripravljen do
15.8.2017.

6. Ballpool za sezono 2017/18 (M. Šrekl)
Sekretar je pozval obstoječe člane Ballpoola, da sporočijo, če bodo še naprej sodelovali in če
imajo mogoče kakšne predloge za spremembe. Odzval se je le Victor (Loparji.si), ki je
predlagal, da bi se dobili na sestanku in pogovorili o morebitnih spremembah oziroma
sodelovanju.
Sklep št. 6:
UO je naložil sekretarju, da člane Ballpoola še enkrat pozove in jim določi rok za končni
odgovor, 1.8.2017.
7.
Razno
Pod točko razno ni bilo dodatne razprave.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

