Medvode, 20.10.2014
ZAPISNIK
3. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
14.10.2014, od 19.00 do 22.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Miha Horvat in Tadej Šeme
Jani Jamnik , Jožef Kuprivec in Rok Trampuž
Dušan Skerbiš, 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, poročilo o delu tujega
trenerja (D. Skerbiš)

4.

Predstavitev poteka projekta Shuttle time (M. Šrekl)

5.

Ostale pobude in predlogi
5.1. Račun v zvezi z nenastopom M. Bajuka na Mednarodnem prvenstvu Slovenije (A.
Pohar)
5.2. Predstavitev poteka projekta Slovenija igra badminton (M. Šrekl)
5.3. Kvalifikacijski turnir za Evropsko prvenstvo mešanih ekip (Šrekl)
5.4. Panožne športne šole in R. Trampuž (A. Pohar)
5.5. Prijave na trenerski seminar (Milano) (M. Šrekl)
5.6. Novo točkovanje (A. Pohar)
5.7. Državno člansko prvenstvo (M. Šrekl)
5.8. Volitve novega predsednika OKS-ZŠZ (A. Pohar)
5.9. Pritožba BK Kungota – Disciplinska komisija (A. Pohar)

Na podlagi predlaganega dnevnega reda (in dodatno predlaganih točk 5.4. do 5.8.) in diskusije
so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar)
Program za prikazovanje rezultatov je bil preizkušen na zadnjem A turnirju. B. Kodrič bo v
okviru zneska za program (2.500,00 EUR) pripravil še novo spletno stran, prikazovanje
rezultatov pa bo uporabljeno na kvalifikacijskem turnirju za Evropsko prvenstvo mešanih
ekip v Lendavi. Rekreativne lestvice in novice s teh turnirjev (zavihek rekreacija) bodo na
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spletu objavljene po posodobitvi spletne strani. Dokumentacija za indonezijskega trenerja je
še v postopku pridobivanja (dovoljenje za prebivanje, vpis v razvid zasebnih športnih
delavcev). Disciplinska komisija se je formirala, predsednik je postal Žiga Frass, tako da bo
komisija sedaj lahko delovala. V koledar tekmovanj je bil uvrščen dodatni B turnir. I. Utroša je
prejel štipendijo od Mednarodnega olimpijskega komiteja. Člani UO so potrdili še sklepe
korespondenčnih sej in sicer so potrdili klube, ki na podlagi prijave sodelujejo pri projektu
Slovenija igra badminton (BK Ljubljana, BK Bit, BK Medvode, ŠD Sele Vrhe, ŠD Podsreda, BK
Branik, BK Kugota, BK Kelt Prevalje, BK Komenda in ŠD Karizma), sistem oziroma pravila
ligaškega tekmovanja za letošnjo sezono, ponudbo za najem barvnega tiskalnika ter finančno
pomoč BZS BK Mladosti Lendava v višini 500,00 EUR za promocijo kvalifikacijskega turnirja
za Evropsko prvenstvo mešanih ekip. Prav tako je bil korespondenčno sprejet zapisnik druge
seje OVŠ in s tem potrjeni tudi tam sprejeti sklepi. Korespondenčno je bil sprejet tudi predlog
koordinatorja Shuttle time za dokup opreme, ki se nudi sodelujočim na seminarjih ter
nadaljnje cene tega kompleta.
Ob branju zapisnika predhodnje seje je bilo še ugotovljeno, da je v zapisniku prišlo do pomote
in sicer je potrebno iz zapisnika brisati navedbo pri točki 2: »Od ostalih zadev, uspešno smo
dobili potrjen Statut s strani UO«. Ta navedba je vsebinsko nesmiselna, saj je bil Statut BZS
potrjen z odločbo upravne enote, kot je sicer v zapisniku 2. seje že navedeno.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 2. redne seje (ob črtanju navedbe pri točki 2: »Od ostalih
zadev, uspešno smo dobili potrjen Statut s strani UO«) in sklepe vmesnih korespondenčnih
sej.
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza posluje pozitivno, prejeta so bila vsa sredstva s strani Ministrstva. S strani Fundacije se
v mesecu decembru pričakujeta še zadnja obroka po pogodbi D1 in D2. M. Košnik je predstavil
svoje poročilo. Izpostavil je, da je komisijo za izobraževanje potrebno obveščati o morebitnih
trenerskih seminarjih. Podrobnosti ostalih poročil so navedene pri naslednjih točkah
dnevnega reda.
Sklep št. 2:
UO nalaga sekretarju, da o vseh seminarjih predhodno obvesti Komisijo za kadre in
izobraževanje, ki bo pripravila predlog udeležencev za posamezni seminar.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, poročilo o delu
tujega trenerja (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predhodno že poslal poročilo o delu tujega trenerja ter o skupnih treningih, ki
potekajo po planu. Indonezijski trener je bil s strani BZS tudi obveščen o tem, kako si BZS
predstavlja, da bo potekalo njegovo delo. Dopoldanski treningi še niso izkoriščeni v celoti.
Upravni odbor je že korespondenčno potrdil sklepe, ki ji je sprejel OVŠ na svoji 2. seji. A.
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Pohar je predstavil še dodatni sklep OVŠ o nastopu M. Tvrdy na mednarodnem prvenstvu
Madžarske. OVŠ je predlagal, da se M. Tvrdy odobri nastop na mednarodnem prvenstvu
Madžarske, D. Pešehonov pa na samem turnirju oceni njen nastop in poda oceno njene
psihofizične pripravljenosti za udeležbo na nadaljnjih turnirjih.
Sklep št. 3:
UO je sprejel predlog OVŠ glede nastopa M. Tvrdy na Madžarskem in spremljanja njene
pripravljenosti.
4. Predstavitev poteka projekta Shuttle time (M. Šrekl)
M. Šrekl je povedal, da je projekt zaživel, tako da je Zveza izvedla že en seminar za inštruktorje
ter sedem seminarjev za učitelje. Trenutno imamo 128 Shuttle time učiteljev ter sedem
Shuttle time inštruktorjev. Prihodnji vikend gresta J. Kuprivec in R. Trampuž na seminar za
inštruktorja (Hamburg). Med jesenskimi počitnicami bo izveden še zadnji seminar za učitelje
v tem koledarskem letu. S seminarji bo Zveza nadaljevala v letu 2015. Predlagano je bilo, da se
po zaključku šolskega leta pozove vse sodelujoče šole, da podajo povratne informacije, kako
so izvajale program. Zaradi velikega odziva šol se je dokupila oprema, ki se nudi sodelujočim
na seminarjih, cena tega kompleta je ostala enaka. V nadaljevanju se bo nadaljnji potrebni
dokup izvedel prek Badminton Europe.
5. Ostale pobude in predlogi
5.1. Račun v zvezi z nenastopom M. Bajuka na Mednarodnem prvenstvu Slovenije (A.
Pohar)
Pohar je pojasnil, da je BK Mirna zavrnila plačilo izdanega računa, št. 70/14 z dne 28.8.2014, v
višini 551,00 EUR, ob tem pa navedla številne neutemeljene razloge za takšno ravnanje. BK
Mirna tako nima izpolnjenih finančnih obveznosti do BZS. A. Pohar je predstavil možnosti
ukrepanja Zveze, ena med njimi je, da se BK Mirna skladno s Statutom BZS pošlje opomin z
rokom plačila ter se priloži spremni dopis, v katerem bodo navedene posledice v primeru
neplačila (mirovanje članstva do 31. decembra tekočega leta, kar pomeni, da klub izgubi
pravice iz 10. člena Statuta BZS, po 31. decembru pa se klub avtomatično črta iz zveze, če
račun še vedno ni plačan). Člani UO so se strinjali s tem, da se BK Mirna izreče opomin z
rokom plačila, kot predvideva Statut BZS, primeren rok za plačilo pa je 15 dni od prejema
opomina. Ob tem so člani UO izrazili pričakovanje, da bo BK Mirna račun po prejemu opomina
pravočasno plačala, brez nadaljnjih zapletov.
Sklep št. 4:
UO je sprejel sklep, da se BK Mirna na podlagi 16. člena Statuta BZS izreče opomin ter se jih
hkrati pozove, da račun BZS, št. 70/14 z dne 28.8.2014, plačajo v roku 15 dni od prejema
opomina. Račun se jim pošlje ponovno, skupaj z opominom z rokom plačila in opozorilom
glede statutarnih posledic. Po pooblastilu UO BZS in predsednika BZS pošiljanje opomina z
rokom plačila, računom in opozorilom realizira sekretar BZS.

stran 4 od 5

5.2. Predstavitev poteka projekta Slovenija igra badminton (M. Šrekl)
M. Šrekl je povedal, da se je k letošnjemu projektu prijavilo 9 klubov, ki so bili potrjeni s strani
UO na korespondenčni seji. S klubi je bila podpisana pogodba o sodelovanju, v kateri so bile
navedene pravice ter predstavljeni pogoji in dolžnosti, ki jih mora klub izpolniti, da po
zaključku projekta prejme sredstva s strani Zveze. Klubi v projektu sodelujejo z lokalnimi
šolami, kjer se izvajajo predstavitve badmintona. Celoten projekt pa povezujejo s projektom
Shuttle time, tako da se badminton predstavlja športnim pedagogom tudi na seminarjih.
5.3. Kvalifikacijski turnir za Evropsko prvenstvo mešanih ekip (M. Šrekl)
M. Šrekl in M. Horvat sta predstavila, kako potekajo priprave na kvalifikacijski turnir. BK
Mladost Lendava se je pri projektu zelo angažirala, tako da bo celoten turnir organiziran na
visokem nivoju. Trenutno potekajo še zadnje priprave glede promocije in izvedbe samega
turnirja.
5.4. Panožne športne šole in R. Trampuž (A. Pohar)
A. Pohar je predstavil situacijo glede delovanja panožnih športnih šol, ki se ne izvaja po planu.
R. Trampuž tudi ni dopolnil strategije in plana dela s panožno šolo, kot je bilo dogovorjeno.
Težavo predstavlja tudi nepravočasno pogodbeno financiranje s strani ŠRD Konex.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da se predsednik in sekretar pogovorita z R. Trampužem in mu naložita,
da do konca novembra poišče možne rešitve in jih predstavi UO. Prav tako mora predložiti
seznam trenutno sodelujočih v panožni šoli.
5.5. Prijave na trenerski seminar (Milano) (M. Šrekl)
Za seminar so se prijavili trije kandidati (Aleš Forjan, Mišo Mattias, Sašo Zrnec).
Sklep št. 6:
UO je sprejel sklep, da se na seminar prijavijo vsi trije kandidati, ki se jim plača prevoz z
avtomobilom, ob pogoju, da potujejo skupaj in tako zmanjšajo stroške.
5.6. Novo točkovanje (A. Pohar)
Na BWF se je poslala izpolnjena anketa glede novega točkovanja. Na skupščini BWF, ki bo
aprila 2015, se bo odločalo o morebitni uvedbi novega sistema točkovanja. Skupščina BWF je
po pojasnilu BWF premaknjena na april, da bi ob morebitni uvedbi novega štetja to lahko
začelo veljati že s 1.5.2015, torej z začetkom zbiranja točk za OI 2016. BZS bo spremljala
odzive in po potrebi sprejela nadaljnje odločitve o testnem sistemu točkovanja po prejemu
poročila ter stališč BWF.
5.7. Državno člansko prvenstvo (M. Šrekl)
BK Mladost Lendava je sporočila, da na predvideni datum ne more organizirati članskega
prvenstva, saj je dvorana zasedena. Zaradi tega je potrebno turnir dodeliti drugemu
organizatorju.
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Sklep št. 7:
UO je sprejel sklep, da sekretar pozove zainteresirane klube, da podajo ponudbe za
organizacijo članskega DP. Dokončno izbiro najboljšega kandidata bo opravil UO BZS.
5.8. Volitve novega predsednika OKS-ZŠZ (A. Pohar)
A. Pohar je povedal, da bodo decembra potekale volitve novega predsednika OKS-ZŠZ in
obenem predstavil trenutne znane kandidate za novega predsednika OKS-ZŠZ. A. Pohar se bo
sestal s kandidati za predsednika in po pogovorih se bo Zveza odločila, koga bo podprla.
5.9. Pritožba BK Kungota – Disciplinska komisija (A. Pohar)
A. Pohar je predlagal, da se, glede na to, da je Disciplinska komisija BZS sedaj konstituirana,
BK Kungoto, ki je podala pritožbo v zvezi z domnevnim nešportnim nastopom oziroma
prirejenim izidom ligaške tekme, pozove, da se izjasni, če pri pritožbi še vztraja.
Sklep št. 8:
OU je naložil sekretarju, da kontaktira BK Kungota, če ta še vztraja pri pritožbi, ki naj bi jo
obravnavala Disciplinska komisija BZS.

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

