Medvode, 21.2.2018
ZAPISNIK
26. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo,
21.2.2018, od 19.00 ure do 22.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne 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.

Pravilnik o licenciranju trenerjev (R. Trampuž)

5.

Volilna skupščina 2018, gradivo, kandidati, … (M. Šrekl)

6.

Zadeve BE in BWF (strategija objavljanja na socialnih omrežjih - izvajanje projekta BEC,
problematika registra tekmovalcev v povezavi s potrebnimi spremembami
Registracijskega pravilnika, prepoved neavtoriziranih turnirjev, ...) (D. Skerbiš)

7.

Razno
7.1. Oblačila sodniki - sofinanciranje (prošnja)
7.2. Zasloni za mladinski turnir Badmintonček – BK Karizma (prošnja)
7.3. Pogodbe za mednarodne turnirje (Medvode, Mirna, Victor)
7.4. Parabadminton - klasifikacija (prošnja Rapoša)
7.5. Lestvice (vključenost vseh tekmovanj)
7.6. Pobuda sodniške komisije
7.7. Sofinanciranje udeležbe na Summer schoolu
7.8. Izdaja potrdil klubom
7.9. E-prijave

(točka razno je bila z dodatnimi podtočkami dopolnjena na sami seji)
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. Računi za članarino še niso
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bili izdani in bodo izdani do konca meseca februarja. MIZŠ še ni predstavilo možnih rešitev
spora. Turnir Future Series je sprejet v koledar BWF. Letno poročilo je v pripravi. Vsa
tekmovanja so vključena v sistem lestvic BZS. Korespondenčnih sklepov v vmesnem obdobju ni
bilo.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 25. redne seje.
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Pri finančnem poslovanju BZS ni posebnosti, trenutno še niso znani rezultati razpisa Fundacije,
razpis MIZŠ še ni bil objavljen. Glede na to, da rezultatov razpisa še ni, se tudi prilivov s strani
Fundacije ne pričakuje v kratkem. Člani UO so poslali poročila, posebnosti ni bilo. R. Trampuž
je povedal, da je pričel z delom v okviru projekta razvoja kadrov, poleg tega je predstavil še nov
Pravilnik o licenciranju. Oddala se bo namreč prijava na razpis za sofinanciranje usposabljanj.
Sklep št. 2:
Člani UO so sprejeli Pravilnik o licenciranju, ki stopi v veljavo s 1.3.2018.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je povedal, da se programa mladinske in članske reprezentance izvajata po
zastavljenih načrtih. Zbrale so se izjave članov SNBC glede njihovega pristopa k rednemu
treningu in spoštovanju odločitev reprezentančnega trenerja. Potreben bo sestanek z Yasnom.
4. Pravilnik o licenciranju trenerjev (R. Trampuž)
Bilo obravnavano pri točki 2.
5. Volilna skupščina 2018, gradivo, kandidati, … (M. Šrekl)
Člani UO so se pogovarjali o morebitnih kandidatih za predsednika in podpredsednika. T. Šeme
se je predstavil kot kandidat za novega predsednika, M. Horvat pa kot kandidat za novega
podpredsednika.
Sklep št. 3:
UO podpira T. Šemeta kot kandidata za predsednika in M. Horvata kot kandidata za
podpredsednika.
6. Zadeve BE in BWF (strategija objavljanja na socialnih omrežjih - izvajanje projekta
BEC, problematika registra tekmovalcev v povezavi s potrebnimi spremembami
Registracijskega pravilnika, prepoved neavtoriziranih turnirjev, …) (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je pripravil terminski načrt objavljanja na socialnih omrežjih, ki bo služil tako kot
plan in nato še kot kontrola samih objav. A. Pohar je povedal, da je D. Skerbiš vodja projekta in
bo za delo na projektu financiran s strani BEC. D. Skerbiš je predstavil pobudo za spremembe
Registracijskega pravilnika. Dodati bo potrebno, da je v primeru vpisa novega igralca zaradi
kontrole podatkov potrebna avtorizacija BZS. Potrebno je pripraviti še popravke Pravilnika o
organizaciji tekmovanj, vse z namenom implementacije pravil BWF o prepovedi
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neavtoriziranih tekmovanj. Klubi so ustrezno obveščeni in spoštujejo dane napotke. Preučile se
bodo možnosti za ustrezne rešitve za avtorizirana tekmovanja, tudi v potencialnem
sodelovanju z drugimi zvezami (zlasti Hrvaška, Srbija).
7. Razno
7.1.

Oblačila sodniki - sofinanciranje (prošnja sodniške komisije)

Sodniška komisija je na BZS naslovila prošnjo za pomoč pri nakupu sodniške opreme (majice
za sodnike in majice za vrhovne sodnike).
Sklep št. 4:
UO je sprejel sklep, da BZS sofinancira nakup opreme za sodnike v višini 50 %.
7.2. Prošnja za izposojo zaslonov za turnir otrok (Karizma)
BK Karizma je na BZS naslovila prošnjo za brezplačno izposojo zaslonov in tehnične opreme
za turnir Badmintonček. V zameno bi na turnirju razpostavili A-boarde BZS.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da se zaslone in tehnično opremo brezplačno posodi za turnir
Badmintonček, ob tem se ustrezno promovira BZS.
7.3.

Pogodbe za mednarodne turnirje (Medvode, Mirna, Victor)

Potrebno je pripraviti pogodbe za organizacijo mednarodnih turnirjev v letu 2018. BZS bo
podpisala pogodbo z organizatorjema BK Medvode in BK Mirna ter s sponzorjem Future series
turnirja, Victorjem.
7.4. Parabadminton - klasifikacija (prošnja Rapoša)
Bivši igralec Jan Rapoša je na BZS naslovil prošnjo glede klasifikacije invalidnosti za
parabadminton. Z vprašanjem smo se obrnili na ZŠIS-POK, ki je dal podrobna navodila, ki so
bila poslana g. Rapoši, skupaj s predstavitvijo pravil BWF. V primeru nastopanja Slovencev na
parabadminton tekmovanjih bo potrebno upoštevati pravila prijav (in njihovih potencialnih
posledic – npr. kazni zaradi odpovedi idr.), kot velja za preostale turnirje.
7.5. Lestvice mladinskih turnirjev - vključenost vseh tekmovanj
Glede na prepoved neavtoriziranih turnirjev je potrebno ustrezno obravnavati tudi (že
tradicionalne) klubske mednarodne mladinske turnirje. Razvila se je razprava o najboljših
pristopih za evidentiranje nastopanja na mladinskih mednarodnih turnirjih, vključno z
možnostjo posebnega točkovanja rezultatov na teh tekmovanjih (skupna lestvica mednarodnih
mladinskih turnirjev, kar bi lahko prispevalo k povezanosti teh turnirjev). Obenem se bodo
preučile možnosti elektronskih prijav na te turnirje.
Sklep št. 6:
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UO je zadolžil sekretarja, da se pogovori z Boštjanom Kodričem glede možnosti elektronskih
prijav in priprave enotne lestvice.
7.6. Pobuda sodniške komisije
S strani sodniške komisije je prišla pobuda, da bi se razmišljalo o dodatnem sankcioniranju
podeljenih kartonov na domačih tekmovanjih. UO bo preučil smiselnost uvedbe finančnih
sankcij kot administrativnih denarnih kazni.
7.7. Sofinanciranje udeležbe na Summer schoolu
D. Skerbiš je predlagal, da bi se udeležba za slovenske igralce in trenerje sofinancirala v višini
150,00 EUR po osebi.
Sklep št. 7:
UO je sprejel sklep, da BZS sofinancira udeležbo slovenskih udeležencev Summer school v višini
150,00 EUR po osebi.
7.8. Izdaja potrdil klubom
D. Skerbiš je predlagal, da se potrdila o aktivnih igralcih na novo formulirajo, in sicer, da se
ločijo igralci do 15 let, do 17 let, do 19 let in člani nad 19 let, zaradi zahtev občin po izdajanju
takih potrdil pri kandidiranju klubov za občinska finančna sredstva. UO se strinja s takšno
formulacijo potrdil.
7.9. E-prijave
D. Skerbiš je izpostavil težave, ki se pojavljajo pri vpisovanje v E-prijave. Člani UO so predlagali,
da se preuči tehnične možnosti za individualne E-prijave.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

