Medvode, 26.8.2014
ZAPISNIK
2. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
26.8.2014, od 19.00 do 23.10 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Jani Jamnik, Miha Horvat in Jožef Kuprivec
Tadej Šeme in Rok Trampuž
Dušan Skerbiš, Boštjan Kodrič (samo pri točki 6), Matevž Šrekl
(sekretar).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar)

2.

Finančno poslovanje Zveze in Pregled poročil o delu članov UO (vsi)

3.

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

4.

Poročilo o dosedanjem delu tujega trenerja in predlog razdelitve njegovih zadolžitev (D.
Skerbiš)

5.

Predstavitev projekta Shuttle time z okvirni planom organizacije seminarjev (M. Šrekl)

6.

Predstavitev programa za prikazovanje rezultatov na turnirjih (B. Kodrič in M. Šrekl)

7.

Ostale pobude in predlogi
7.1. Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije (A. Pohar)
7.2. Nenastop M. Bajuka na Mednarodnem prvenstvu Slovenije (A. Pohar)
7.3. Slovenija igra badminton (M. Šrekl)
7.4. Predlog za nov način plačevanja igralnin (M. Šrekl)

Pred začetkom seje je bilo predlagano, da se dnevni red spremeni in se najprej obravnava
točko 6, zaradi sodelovanja B. Kodriča. Doda se nova točka 7, Spremembe pravilnikov, Ostale
pobude in predlogi se preštevilči v točko 8, kjer se doda 8.5. Testni turnirji, 8.6. Disciplinska
komisija, 8.7. EP mešanih ekip.
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi, na
podlagi spremenjenega dnevnega reda:
1. Predstavitev programa za prikazovanje rezultatov na turnirjih (B. Kodrič in M.
Šrekl)
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B. Kodrič je predstavil nov program za prikazovanje rezultatov. Namen programa je
zagotovitev možnosti za predstavitev rezultatov tekem na zaslonih, s pomočjo brezžične
tehnologije, kot nadomestek za aplikacijo in tehnologijo, ki jo za tovrstne predstavitve ponuja
Tournament Software. Program je v testni fazi. Razvoj programa bo stal 2.500,00 EUR. Cena je
v primerjavi s ceno najema opreme, ki jo ponuja Tournament Software, nekoliko nižja,
predstavitvene zmogljivosti pa so primerljive oz. boljše.
Sklep št. 1:
UO je sprejel sklep, da se z izvajalcem še dogovori glede cene programa in se ga nato preizkusi
na turnirjih.
2. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar)
Ponudbe za zavarovanje trenerjev niso bile zbrane in se jih v nadaljevanju ne bo več iskalo.
Odprt je ostal sklep glede določitve roka za pošiljanje rezultatov. J. Kuprivec bo imel sestanek
s sodniki in bodo še enkrat razpravljali, če je potrebno rok za pošiljanje rezultatov sploh
pravilniško urediti. Rekreativnih lestvic in novic se še ni preneslo na stran BZS (zavihek
rekreacija). D. Skerbiš je predstavil razgovore, ki jih je imel z OKS. Kriterijev za naslednje OI
OKS še ni sprejel. Realizacija ostalih sklepov bo obravnavana pri naslednjih točkah. BZS je
prejela odločbo upravne enote, s katero je potrjen Statut BZS, sprejet na zadnji skupščini. Od
ostalih zadev, uspešno smo dobili potrjen Statut s strani UO. Razpis za ballpool je bil izveden
in za novo sezono je BZS pridobila 5 članov (znamke: Yonex, Trump, RSL, Forza in Li-Ning).
Indonezijski trener je prispel v Slovenijo, potrebne formalnosti so se uredile oziroma se še
urejajo (dovoljenje za prebivanje, najemno stanovanje, dovoljenje za delo tujca, pogodba). UO
je korespondenčno potrdil koledar za sezono 2014/2015.
Sklep št. 2:
UO je soglasno potrdil zapisnik 1. redne seje in vmesnih korespondenčnih sej.
3. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza posluje pozitivno, drugi zahtevek za izplačilo sredstev pri Ministrstvu je bil vložen,
sredstva se pričakujejo konec meseca. Za finančno nadomestilo je BZS pomagala
Olimpijskemu komiteju Srbije pri postavitvi tepihov za namen priprav njihovih tekmovalcev
na OI mladih, ki so jih imeli na Bledu. V avgustu je bil s strani Fundacije za šport opravljen
kontrolni pregled projekta Slovenija igra badminton 2013. Pregled ni pokazal pomanjkljivosti,
kot priporočilo je bila za bodoče tovrstne projekte svetovana priprava pogodbe s podizvajalci
(klubi). Pregled je pokazal, da se je zaradi zagotavljanja sredstev v bodoče potrebno dosledno
držati navodil Fundacije in izvajati začrtan program. Klubi, ki se navodil BZS v zvezi z
izvajanjem projektov ne bodo držali, tako tovrstnih sredstev v bodoče ne bodo mogli prejeti,
na kar so bili opozorjeni že v preteklosti. A. Pohar je v odsotnosti R. Trampuža predstavil
njegovo poročilo glede strategije in plana dela s panožno šolo, pri čemer bo R. Trampuž
strategijo in plan še dopolnil, do 10.09.2014. M. Horvat in M. Košnik nista imela posebnih
poročil. J. Kuprivec je predstavil, da so sodnico Matejo Rojnik predlagali za certifikacijo.
4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)
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D. Skerbiš je podal poročilo o delu reprezentance. Poleti so bili izvedeni vsi kampi in priprave.
Predstavil je še, kako je potekalo uvajanje in začetno delo indonezijskega trenerja (Indra
Setiawan).
Sklep št. 3:
UO je sprejel sklep, da OVŠ na svojem sestanku sprejme navodila za delo tujega trenerja in
sodelovanja med samimi trenerji.
5. Poročilo o dosedanjem delu tujega trenerja in predlog razdelitve njegovih zadolžitev
(D. Skerbiš)
D. Skerbiš je dosedanje delo trenerja predstavil že pri predhodni točki. Predstavil je njegove
zadolžitve v prihodnje, nad katerimi bo imel nadzor OVŠ. Zaenkrat se delo tujega trenerja
ocenjuje kot uspešno.
6. Predstavitev projekta Shuttle time z okvirni planom organizacije seminarjev (M.
Šrekl)
M. Šrekl je predstavil projekt, ki že poteka. V četrtek, 28.8.2014, se bo odvil prvi seminar za
učitelje. Glede na veliko zanimanje bodo seminarji sledili še v septembru in oktobru. V prvem
tednu septembra je razpisan tudi seminar za inštruktorje Shuttle time. Zaenkrat projekt
presega pričakovanja in predstavlja možnost uspešnega promoviranja badmintona na šolah.
7. Spremembe pravilnikov
Ugotovljeno je bilo, da tekmovalnega pravilnika ni potrebno spreminjati. Predlagan je
nagradni sklad za končno lestvico v višini 4.000,00 EUR ter za ligo v višini 2.000,00 EUR. A.
Pohar je predstavil spremembe Pravilnika o organizaciji tekmovanj (v prilogi), ki urejajo
prijavljanje tekmovalcev na mednarodna tekmovanja. Klube se ponovno opozarja, da so tako
sami kot tudi prijavljeni tekmovalci dolžni biti seznanjeni z vsakokrat veljavnimi pravili
mednarodnih organizacij (zlasti BEC in BWF), ki se nanašajo na prijavljanje, nastopanje in
obnašanje tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih. Za kršitelje so namreč s strani
mednarodnih organizacij zagrožene finančne in druge sankcije. Morebitne kazni in takse, ki bi
jih morala mednarodnim organizacijam plačati BZS, bodo, kot že v preteklosti, morali BZS
povrniti klubi, katerih član je tekmovalec, oziroma ki so tekmovalca prijavili na mednarodno
tekmovanje.
Sklep št. 4:
UO je sprejel višino predlaganega nagradnega sklada za končno lestvico in ligo. Poišče se
organizatorja dodatnega B turnirja.
Sklep št. 5:
UO je sprejel spremembe Pravilnika o organizaciji tekmovanj, z izjemo k 22. členu, ki omogoča
reprezentantom, ki imajo individualne budžete, da se na tekmovanja prijavljajo sami, prek
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BZS, pri čemer se morebitne kazni in takse, ki bi jim bile v zvezi s posameznim nastopom
izrečene, odštejejo od njihovega individualnega budžeta, morebitno razliko pa so dolžni
poravnati njihovi matični klubi.
8. Ostale pobude in predlogi
8.1. Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije (A. Pohar)
A. Pohar je predstavil dogajanja glede organizacije mednarodnega mladinskega prvenstva
Slovenije. BK Mirna ni želela podpisati pogodbe o organizaciji prvenstva z BZS, je pa dne
20.8.2014 poslala prošnjo za pomoč pri organizaciji turnirja, o vsebini katere je stekla
razprava, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev, da se BK Mirna ne glede na odklonitev
podpisa pogodbe zagotovi pomoč v okviru primerljive pomoči drugim klubom. Prav tako se
jim za zaprošene storitve ponudijo enake cene kot za druge.
Sklep št. 6:
BK Mirna se odgovori, da bo v začetku septembra objavljen razpis za seminar za Tournament
software, ki ga bo organiziral J. Kuprivec. Semaforje bo BZS za namen izvedbe tekmovanja
posodila brezplačno. Najem tepihov za 3 dni je 300,00 EUR (lastni prevzem in prevoz) oz.
800,00 EUR s prevozom in postavitvijo. O sofinanciranju plačila igralnine bo razpravljal OVŠ.
BZS je kot dodatno pomoč plačala prijavo turnirja (sanction fee) v višini 500,00 EUR.
8.2. Nenastop M. Bajuka na Mednarodnem prvenstvu Slovenije (A. Pohar)
Zveza je konec julija že plačala računa v višini 725 USD, izdana s strani BWF zaradi nenastopa
M. Bajuka na Mednarodnem prvenstvu Slovenije, saj sicer slovenski igralci ne bi več smeli
nastopati na tekmovanjih v tujini. A. Pohar je predlagal, da se oba računa prefakturirata in
izdata BK Mirna, saj je ta M. Bajuka kot člana kluba prijavila na tekmovanje Slovenia
International 2014.
Sklep št. 7:
UO je sprejel sklep, da se BK Mirna izda račun v protivrednosti obeh plačanih računov, s
kratkim pojasnilom.
8.3. Slovenija igra badminton (M. Šrekl)
M. Šrekl je povedal, da potekajo dogovori o tem projektu, ker bi v letošnji sezoni radi vključili
šole po celi Sloveniji. Končni načrt projekta bo predstavljen v drugem tednu septembra.
Sklep št. 8:
UO je sprejel sklep, da se o doslej določenem terminu izvedbe projekta ponovno odloča, ko bo
znanih več podatkov o možnostih večje vključitve šol.
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8.4. Predlog za nov način plačevanja igralnin (M. Šrekl)
M. Šrekl je predstavil nov način plačevanja igralnin, ob elektronski prijavi bi se avtomatično
kreiral račun oz. odtegnil denar z debetne kartice.
Sklep št. 9:
UO je sprejel sklep, da je takšen projekt plačevanja igralnin še preuranjen.
8.5. Testni turnirji
Stekla je krajša razprava o poskusnem sistemu točkovanja (3 dobljeni seti do 11, brez
podaljškov). Smiselno je izvajati testiranje tudi na izbranih domačih tekmovanjih. D. Skerbiš je
predlagal, da se testiranje izvede na sledečih turnirjih: 1. B, 1. A, 1. turnir do 19 in 1. turnir do
17 let. Ostali turnirji bi se igrali po starem načinu.
Sklep št. 10:
UO je sprejel sklep, da se navedeni turnirji odigrajo po novem sistemu, ostali po starem. Če bo
sprejet nov sistem oziroma podaljšano obdobje testiranja, bo UO o sistemu štetja na ostalih
turnirjih odločal ponovno.
8.6. Disciplinska komisija
Zaradi dopustov in odsotnosti izvoljenih članov disciplinske komisije ta še ni bila
konstituirana. M. Šrekl bo ponovno skušal uskladiti termine izvoljenih članov, zaradi sklica
konstitutivne seje. Nato se bo disciplinski komisiji v obravnavo predala pritožba BK Kungote v
zvezi z domnevnim nešportnim nastopom oziroma prirejenim izidom ligaške tekme.
8.7. EP mešanih ekip
M. Horvat je v imenu lokalnega organizatorja kvalifikacijskega turnirja spraševal, če bi lahko
zamenjali urnik tekem, tako da bi bile tekme slovenske ekipe prve. Priprave na organizacijo
tekmovanja sicer nemoteno potekajo.
Sklep št. 11:
UO nalaga sekretarju, da na BE preveri možnost spremembe urnika.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar,
predsednik BZS

