Medvode, 10.4.2018
ZAPISNIK
27. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
10.4.2018, od 19.15 ure do 21.40 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagam 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, problematika SNBC (D.
Skerbiš)

4.

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

5.

Registracijski pravilnik (D. Skerbiš, A. Pohar)

6.

Razno

6.1. Projekt promocije BZS (D. Skerbiš)
(točka razno je bila z dodatno podtočko 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 sklepi predhodne seje v večini primerov še niso realizirani, saj se
bodo lahko realizirali šele po koncu sezone (popravki POT, ustrezne rešitve za avtorizirana
tekmovanja, lestvice mladinskih mednarodnih turnirjev in elektronske prijave na te turnirje;
smiselnost uvedbe denarnih kazni za prejete kartone na domačih tekmovanjih; tehnične
možnosti za individualne e-prijave na tekmovanja). V času od pretekle seje sta bili dve
korespondenčni seji, prva je bila glede sofinanciranja igralcev BK Branik na pripravah v tujini,
druga glede prioritetnega vrstnega reda investicij, za katere je BZS dala soglasje na razpisu
Fundacije za šport. Predsednik je še pojasnil, kako potekajo pogovori z MIZŠ glede dobljene
tožbe za nacionalne panožne športne šole, pri čemer dogovora še ni na vidiku. Računi za
članarino so bili izdani in 70 % jih je že poravnanih. V OKS evidenco so bili vpisani tekmovalni
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sistemi in lestvice. Pogodbe z organizatorji tekmovanj so podpisane.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 26. redne seje in korespondenčnih sej.
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Rezultati razpisa MIZŠ še niso znani. Fundacija za šport pa je že izdala prve odločbe za
sredstva pri mladincih in članih. Za člane BZS ne bo prejela sredstev, saj je status
mednarodnega ali svetovnega razreda glede na novi pravilnik Fundacije ena od zahtev za
kandidaturo. Ker BZS trenutno teh statusov nima, ni upravičena do sredstev iz tega programa
za leto 2018.
T. Šeme je predstavil svoje poročilo, v okviru katerega je potrebno obravnavati spremembe
POT. Predlagalo se je, da bi se o spremembah POT pogovarjali na sestankih organizatorjev
turnirjev in sodnikov. Obenem se je obravnavala problematika odpovedi turnirja v Kungoti.
Predlagalo se je, da se BK Kungoto pozove, da pojasni svoje stališče in predlaga rešitev. Glede
same prestavitve turnirja se je predlagalo, da se turnir izvede na prvi vikend v septembru.
Sklep št. 2:
Člani UO so sprejeli sklep, da se na Dnevu slovenskega badmintona naredi posvet v zvezi s
spremembami POT.
Sklep št. 3:
Člani UO so sprejeli sklep, da se BK Kungota pozove, da do 1. 5. 2018 poda pojasnila in
predlaga rešitev glede odpovedanega tekmovanja.
Sklep št. 4:
Člani UO so sprejeli sklep, da se bo nadomestni A in B turnir organiziral prvi vikend v
septembru, ta turnir pa bo štel tako za lestvico 2017/18 kot za lestvico 2018/19.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC
(D. Skerbiš)
Predsednik je povedal, da so se v marcu na sestanku srečali D. Skerbiš, A. Pohar in Y. Borisov in
se pomenili o nadaljnjem delu centra. Vzdušje med igralci se je po sestanku izboljšalo, skupina
igralcev je začela bolje funkcionirati. Treninge obiskujejo 4 fantje in ena punca. Pri mladincih je
bil glavni cilj, da se P. Polanc kvalificira na mladinske olimpijske igre, s tem namenom se je v
zadnjem času udeležila večjega števila turnirjev. Z dobrimi rezultati na teh turnirjih si je
praktično že zagotovila uvrstitev na igre. Ostali mladinci so se na nekaterih turnirjih izkazali,
medtem ko so bili na drugih manj uspešni. Pri članih se je M. Ivanič udeležil največjega števila
turnirjev. Najboljši rezultat je dosegel na Hrvaškem, kjer je osvojil 3. mesto, poleg tega se je
kvalificiral še na Evropsko prvenstvo za posameznike. Na Evropsko prvenstvo potujeta tudi
sestri Šalehar, ki bosta nastopili v ženskih dvojicah.
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4. Volilna skupščina 2018, gradivo, kandidati, … (M. Šrekl)
Letno poročilo o delu BZS je pripravljeno. Do današnjega dneva (10.4.2018) je na BZS prispela
ena kandidatura za predsednika (BK Bit – Tadej Šeme) in ena kandidatura za podpredsednika
(BK Mladost – Miha Horvat). V naslednjih dneh bo dokončno znano, če je bila vložena še
kakšna kandidatura. Vse kandidature bodo objavljene v gradivu za skupščino, ki bo članom
posredovano pred 27. 4. 2018.
5. Registracijski pravilnik (D. Skerbiš, A. Pohar)
D. Skerbiš je predstavil predlog novega Registracijskega pravilnika, ki upošteva tudi novo
evropsko direktivo o varovanju osebnih podatkov, ki bo začela veljati s 25. 5. 2018. Člani UO
so razpravljali tudi o vplivih direktive na poslovanje BZS, pri čemer se je upoštevalo, da RS še
ni sprejela novega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Sklep št. 5:
UO je soglasno sprejel predlog Registracijskega pravilnika, ki bo predmet potrjevanja na
skupščini.
6. Razno
6.1.

Projekt promocije BZS

D. Skerbiš je povedal, da število sledilcev (Facebook in Instagram) raste počasi. Želja je, da bi
se število povečevalo hitreje, tako da bo potrebno narediti še kakšno akcijo, vsekakor pa so
dobrodošli kakršnikoli predlogi s strani članov glede tega projekta.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

