Medvode, 19.9.2018
ZAPISNIK
3. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo,
19.9.2018, 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

Predlagan naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (T. Šeme)

2.

Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi)

3.

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

4.

Nova pravilnika TP in POT (M. Pohar Perme, D. Skerbiš)

5.

Baza registriranih igralcev in izjave GDPR (D. Skerbiš, M. Šrekl)

6.

Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (T. Šeme)

MIZŠ je nakazala del sredstev za nazaj, poleg tega pa MIZŠ krije in financira R. Trampuža kot
trenerja v Nacionalnih panožnih športnih šolah od 1.7.2018 do 1.3.2020. Srečanje z Lio in Izo
Šalehar še bilo realizirano kosilo in bo ob prvi naslednji priložnosti. Pod točko finančno
poslovanje bomo govorili še o varčevalnih ukrepih. O Mednarodnem prvenstvu Slovenije
bomo razpravljali pod točko razno. Imeli smo korespondenčno sejo, na kateri smo potrdili
sklep OVŠ glede odpovedi udeležbe na Mladinskem svetovnem prvenstvu.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 2. seje.
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2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO – izvršeni varčevalni
ukrepi (vsi)
Trenutno finančno stanje je nizko, čaka se nakazilo od MIZŠ (oktober). Po tem nakazilu se bo
poplačalo vse zadeve za nazaj. S predstavitvijo poročil je pričela Maja, ki je predstavila samo
Tekmovalni pravilnik, ki je bo sprejet v četrti točki. R. Trampuž je poročilo oddal, dodatno je
povedal še, da se je dogovoril na MIZŠ, da se zaradi nezmožnosti naše udeležbe na seminarju
on posebej sestane s predavateljem. Dodo Kuprivec je predstavil predlog višin sodniških
honorarjev za novo sezono: 60 EUR enojni turnir, 80,00 EUR dvojni turnir, AB turnir 150,00
EUR + potni stroški (9 litrov bencina na 100 km). J. Kovač je predstavil komisijo za medijsko
prepoznavnost v kateri sodelujejo Nika Polanič, Polona Bečan in Janez Kovač. Nadalje je
predstavil še projekt pay&play, ki se še razvija in se bo ponovno preizkusil na turnirju
Mednarodni mladinski turnir v Medvodah. Drugi del točke je bil namenjen finančnemu
varčevanju. D. Skerbiš je predstavil svoj obseg ur, ki jih opravlja sedaj (5 in več treningov
opravlja v SNBCju). D. Skerbiš bo imel plačano glede na dinamiko plačil z OKS, R. Trampuž bo
Zveza krila razliko do plače, selektorju Yasnu Borisovu ostaja fiksen znesek, ki je bil določen.
Dnevnice za turnirje se plačuje v višini 15,00 EUR na dan. Sekretarju ostane fiksen znesek in
potni stroški. Dodo je predlagal, da je potrebno razmišljati o ponovnem plačevanju
minimalnih dnevnic za sodnike. Ob tem so se člani tudi pogovarjali o možnem dvigu prijavnin
iz katerih bi se potem financirala sodniška komisija in Zveza.
Sklep št. 2:
Člani UO so potrdili višino honorarjev za vrhovne sodnike.
Sklep št. 3:
Člani UO so sprejeli, da so od 20.9.2018 ponovno v veljavi dnevnice v višini 15,00 EUR za
sodnike, ki sodijo na mednarodnih turnirjih.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC
(D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil delo v SNBCju. V avgustu so bile izvedene priprave v Lendavi in
razvojni kamp na Koroškem. Čez poletje so treningi v centru potekali na visokem nivoju,
udeležba je bila zelo dobra. R. Trampuž je predstavil celoten zapisnik OVŠ (sklep o svetovnem
mladinskem prvenstvu je bil potrjen že korespondenčno).
4. Nova pravilnika TP in POT (M. Pohar Perme, D. Skerbiš)
M. Pohar Perme je predstavila končne spremembe Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o
organizaciji tekmovanj.
Sklep št. 4:
UO je soglasno potrdil Tekmovalni pravilnik in Pravilnik o organizaciji tekmovanje, ki veljajo
od 20.9.2018.
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5. Baza registriranih igralcev in izjave GDPR (D. Skerbiš, M. Šrekl)
Predsednik je predstavil kako poteka pridobivanje podatkov in zbiranje izjav GDPR. S samimi
prijavami se bo prečistil tudi register. Predsednik je predlagal, da bi se rekreativni turnirji
ločili na A, B in C skupino. Sam način določevanja turnirjev bo predstavljen v navodilih za
organizatorje turnirjev.
Sklep št. 5:
UO je sprejel, da sekretar do 8.10.2018 pripravi navodila za prijave in organizacijo
rekreativnih turnirjev. Ob tem se določi še koordinator za rekreativne turnirje.
6. Razno
6.1. Mednarodno prvenstvo Slovenije 2019 (M. Šrekl)
M. Šrekl je še enkrat predstavil problematiko organizacije Mednarodnega prvenstva Slovenije,
saj je postavljen turnir International challenge na Danskem ostal in ne bo prestavljen. BE bo
sicer v naslednjem letu spremenila pravila in dva takšna turnirja ne bosta mogla biti na isti
teden, vendar pa to za naš turnir ne pride v poštev. Člani so se strinjali, da drugega termina ni
na voljo, tako da je potrebno preveriti kako bo s terminom v letu 2020, če termin odpovemo.
6.2. Razpis za nakup opreme za Kvalifikacijski turnir mešanih ekip
D. Skerbiš je povedal, da je potrebno pripraviti razpis za nakup opreme, rok za objavo razpisa
je 24.9.2018, rok za prijavo 3.10.2018, komisija bo izbrala in izbrala ponudnika do 8.10.2018.
Sklep št. 6:
UO je določil komisijo, ki jo sestavljajo Maja Pohar Perme, Miha Horvat in Janez Kovač.
6.3. Organizacija licenčnega trenerskega seminarja
R. Trampuž je povedal, da je do začetka decembra potrebno organizirati licenčni seminar za
trenerje. Člani UO so se strinjali, da je potrebno poiskati takšen termin na katerem bo lahko
sodeloval kot predavatelj tudi selektor Yasen Borisov.
Sklep št. 7:
R. Trampuž pripravi predlog termina seminarja in potem razpis za seminar.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

