Medvode, 8.8. 2018
ZAPISNIK
2. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 8.8.
2018, od 19.30 ure do 23.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme)

2.

Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO – izvršeni varčevalni
ukrepi (vsi)

3.

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

4.

Pregled in predstavitev delovnih zadolžitev zaposlenih in pogodbenih delavcev (T.
Šeme, D. Skerbiš, R. Trampuž in M. Šrekl)

5.

Predlog sprememb TP in POT (M. Pohar Perme)

6.

Baza registriranih igralcev in članarine za koledarsko leto 2019 (D. Skerbiš, M. Šrekl)

7.

Mednarodno prvenstvo Slovenije 2019 (M. Šrekl)

8.

Poročila iz Summer schoola, Regionalnega kampa in projekta Medijske prepoznavnosti
od BE (M. Šrekl, D. Skerbiš)

9.

Predlogi za novega člana UO (vsi)

10.

Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne (T. Šeme)
UO je prišel do rešitve spora na MIZŠ glede NPŠŠ, kjer bo MIZŠ nakazala del sredstev za nazaj,
poleg tega bo MIZŠ pokrila in financirala R. Trampuža kot trenerja v Nacionalnih panožnih
športnih šolah od 1.7.2018 do 1.3.2020. D. Skerbiš je nadomestil R. Trampuža na programu
Razvoja kadrov. V sklopu dogovora je BZS umaknila tožbo na Upravnem sodišču. Projekt
Zlatko in badminton je bil polovično uspešen, zbralo se je nekaj sredstev, pričakovalo pa se je
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večje število udeležencev. Pilotni projekt digitalizacija plačevanja igralnin je bil izveden na
državnem prvenstvu do 11 let in 17 let in je bil delno uspešen, spremembe so potrebne pri
miselnosti glede rednega plačevanja. Izjava o zasebnosti še ni bila urejena, tako da je potrebno
to še urediti in poslati klubom. Predsednik je še omenil, da smo na Sredozemskih igrah osvojili
bronasto medaljo (Lia in Izza Šalehar), tako jima še enkrat čestita ob tem uspehu.
Sklep št. 1:
UO je naložil sekretarju, da se v dogovoru z B. Kodričem, do 20.8.2018 vsem klubom pošljejo
pripravljene izjave.
Sklep št. 2:
UO je soglasno potrdil zapisnik 1. seje.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO – izvršeni varčevalni
ukrepi (vsi)
Trenutno finančno stanje je stabilno, konec avgusta dobimo sredstva od MIZŠ za nazaj.
Izplačan je bil tretji obrok od Fundacije za šport za mladince, tako da ostane še zadnji obrok.
Za izplačilo ostanejo še sredstva od MIZŠ. M. Košnik je predstavil predloge za novi Ballpool.
M. Košnik je predstavil situacijo vezano na ŠD Badminton, ki se bo do konca koledarskega leta
zaprlo, tako da si bodo člani morali poiskati svoje klube. Trump lige ne bo več, vsi rekreativni
turnirji se bodo šteli za jakostno lestvico. Potrebno je pripraviti navodila za prijave in urediti
spletne prijave.
Sklep št. 3:
Člani UO so sprejeli sklep, da se v Ballpool pogodbo zapiše, da član Ballpoola prispeva 75
ducatov (v primeru da je 4 ali manj članov), 60 ducatov (v primeru, da je 5 članov) oz. 50
ducatov (v primeru da je 6 ali več članov) primerno svežih badmintonskih žogic iz
najkakovostnejšega razreda svoje ponudbe, ki jih bo izročil predstavniku BZS v treh obrokih
do naslednjih datumov 10.9.2018, 1.12.2018 in 1.2.2019.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC
(D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil delo reprezentanc. Uspešno izveden je bil regionalni kamp na Mirni. V
centru so bile priprave za mladince, poleg tega pa je bil v zadnjem tednu julija izveden skupni
trening slovenske in hrvaške reprezentance. Treningi potekajo dobro in so številčneje
obiskani. V zadnjem mesecu je bilo par sestankov v vezi nadaljnjega dela M. Ivaniča v centru.
Na zadnjem sestanku z R.Trampužem in D.Skerbišem sta se M. Ivanič in M. Kersnik strinjala, da
je program dela, ki ga je pripravil Yasen v redu kot osnova s potrebnimi določenimi sprotnimi
modifikacijami (kar se tiče strokovnosti). Za M.Ivaniča se pripravi še individualni načrt do OI
2020. Individualne (pol)letne programe dela in tekmovanj se pripravi še za ostale igralce v
SNBC. Na vsakem treningu bosta poleg Yasna prisotna R. Trampuž ali D. Skerbiš. Iza in Lia
Šalehar bosta še naprej trenirali na Danskem in bosta imeli individualni načrt tekmovanj
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usklajen z direktorjem reprezentanc in OVŠ BZS. OVŠ bo na naslednji seji sprejel plan dela za
M. Ivaniča, sestri Šalehar in ostale člane SNBC.
4. Pregled in predstavitev delovnih zadolžitev zaposlenih in pogodbenih delavcev (T.
Šeme, D. Skerbiš, R. Trampuž in M. Šrekl)
Glede na spremembe zaposlitev je sedaj D. Skerbiš zaposlen preko Razvoja kadrov do 2020. S
tem se mu je povečal obseg dela, saj bo opravljal dodatno delo v centru. R. Trampuž je od
1.7.2018 zaposlen na NPŠŠ, poleg tega pa bo še do konca opravil izobraževanje v Razvoju
kadrov.
Sklep št. 4:
UO je sklenil, da se počaka do naslednje seje glede obračuna stroškov dela in se takrat določi
zneske izplačil.
5. Predlog sprememb TP in POT (M. Pohar Perme)
M. Pohar Perme je predstavila osnutke spremembe Tekmovalnega pravilnika. Po njenih
besedah je potrebno TP temeljito prečistiti, pregledati in prenoviti. D. Skerbiš vnese
spremembe v POT. Ob tem je predsednik predlagal, da se trenutni program za Panožne
športne šole zamrzne, ob tem da se lahko tudi za prvo tretjino ob višjih prihodkih izplača za
nazaj. Za drugo in tretjo tretjino program ostaja.
Sklep št. 5:
UO je sprejel, da se do 25.8.2018 pripravita nov TP in POT, ki ga bodo člani UO
korespondenčno potrdili do 1.9.2018.
Sklep št. 6:
UO je sprejel, da se program za Panožne športne šole zamrzne, ob tem da se lahko tudi za prvo
tretjino ob višjih prihodkih izplača za nazaj. Za drugo in tretjo tretjino program ostaja.
6. Baza registriranih igralcev in članarine za koledarsko leto 2019 (D. Skerbiš, M.
Šrekl)
Glede baze registriranih igralcev je bilo obravnavano pri 1. Točki in se mora pripraviti izjavo o
zasebnosti, ki se pošlje vsem klubom, ki to posredujejo igralcem. Glede članarine pa so člani
predlagali, da bi vsak klub plačal 200,00 EUR fiksne članarine, obenem pa bi vsak klub plačal
za vsakega svojega igralca 10,00 EUR, vračalo bi se 50% celotnega zneska.
Sklep št. 7:
UO je sprejel, da članarina za klub znaša 200,00 EUR, članarina za vsakega igralca, ki nastopa
na turnirjih znaša 10,00 EUR. Vračali bodo šla preko članov Ballpoola v višini 50% celotnega
zneska članarin (fiksna za klub plus posamezniki).
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7. Mednarodno prvenstvo Slovenije 2019 (M. Šrekl)
M. Šrekl je predstavil problematiko organizacije Mednarodnega prvenstva Slovenije in sicer je
v istem terminu postavljen nov turnir Danska challenge. Člani so se strinjali, da turnir mora
ostati je pa vsekakor potrebno urediti glede turnirja na Danskem. A. Pohar bo to problematiko
reševal na naslednji seji upravnega odbora BE. V primeru, da se bo turnir na Danskem
prestavil, bo BZS podprla projekt in se bo turnir International series organiziral.
8. Poročila iz Summer schoola, Regionalnega
prepoznavnosti od BE (M. Šrekl, D. Skerbiš)

kampa

in

projekta

Medijske

M. Šrekl je predstavil organizacijo Summer schoola, ki je bila uspešno izvedena. Ravno tako je
bil odlično organiziran Regionalni kamp, ki je potekal na Mirni. Pri Medijski prepoznavnosti je
D. Skerbiš povedal, da je bil prvi del uspešno izveden, sicer plana nismo dosegli. V naslednjem
petmesečnem obdobju imamo jasno določene cilje, ki jim moramo slediti.
9. Predlogi za novega člana UO (vsi)
Člani so razpravljali o možnih novih članih. Do naslednje seje se razmišlja o možnih
kandidatih.
10. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

