Medvode, 17.10.2018
ZAPISNIK
4 redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo,
17.10.2018, od 19.30 ure do 22.00 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 (vsi)

3.

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

4.

Turnirji nižjega ranga C, D in E – prijave, navodila, registracija (M. Šrekl)

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 (T. Šeme)

Razpis za opremo je bil objavljen, komisija se je sestala dne 17.10.2018. Na razpis so se prijavili
3 ponudniki (Victor, Li-Ning in Forza). Komisija je ob upoštevanju kvalitete in cene izbrala
opremo Forza. Ob razpisu je M. Košnik predlagal, da bi se razpise objavljalo prej, tako da bi vsi
člani Ballpoola lahko enakovredno sodelovali. Seminar za trenerje bo organiziran v času Future
series turnirja v Brežicah (od petka, 23.11., do sobote, 24.11.2018).
Sklep št. 1:
UO je potrdil izbor komisije za nakup opreme, tako se bo oprema naročila pri znamki Forza.
Sklep št. 2:
UO je sprejel, da se razpis za nakup opreme objavi vsaj 3 mesece pred tekmovanjem.
Sklep št. 3:
UO je soglasno potrdil zapisnik 3. seje.
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2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO – izvršeni varčevalni
ukrepi (vsi)
Trenutno finančno stanje je dobro, s strani MIZŠ smo dobili večino sredstev, tako da do konca
koledarskega leta dobimo še sredstva od Fundacije (4 obrok) ter manjši del od MIZŠ. S
predstavitvijo poročil je pričela Maja, ki je predstavila zadnje popravke Tekmovalnega
pravilnika. R. Trampuž je poročilo oddal, povedal je še, da sta se konec septembra z Majo
Kersnik udeležila seminarja za trenerje BWF Level 3. J. Kovač je predstavil svoje poročilo in
posebej izpostavil dva projekta, enega za medijsko prepoznavnost (Badminton v sliki), drugega
pa projekt Play&pay. Na BZS se bo kreiral podračun na katerem se bodo zbirala sredstva od
turnirjev.
Sklep št. 4:
UO je sprejel, da se odpre podračun za zbiranje prijavnin in članarin.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC
(D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil delo v SNBCju. Nadaljujejo se treningi v Ljubljani pod vodstvom Yasena
Borisova. Treningi se odvijajo v športni dvorani Bit, športni dvorani Medvode in tudi dvorani
Krim. Prisotnost je takoj z začetkom študijskega leta slabša kot je bila med poletjem in
septembra. Miha Ivanič je na Češkem že igral precej bolje. Z delom Miha Ivančiča in Andraža
Krapeža smo lahko zadovoljni. Gašper Krivec se udeležuje treningov, vendar zaenkrat udeležba
ni dovolj dobra. Petra Polanc se z Majo Kersnik nahaja na MOI v Buenos Airesu. Trenutno smo
v usklajevanju treningov z urniki na fakultetah. Sledijo tudi individualni sestanki z igralci. Iza
in Lia Šalehar trenirata na Danskem. Z njima je Dušan v kontaktu glede treningov in načrta
tekmovanj.
Mladinci so odigrali turnir na Slovaškem. Klemen Lesničar in Domen Lonzarič sta bila druga,
ostali niso igrali najbolje. Kadeti in pionirji so nastopili na Slovak Youth U15 in U17, vendar
večina žal ni bila konkurenčna. Petra Polanc je na MOI v Buenos Airesu zabeležila 2 poraza.
Z rezultati na splošno ne moremo biti zadovoljni. Še manj smo lahko zadovoljni s kakovostjo
igralcev. Tehnično in taktično zaostajamo tudi za Srbijo, Hrvaško, Romunijo, Italijo.
Člani so odigrali turnir na Poljskem, Češkem in Andraž Krapež v Bolgariji. Vidnejših rezultatov
ni bilo, vsaj nekaj upanja pa daje dobra igra Mihe Ivaniča in Andraža Krapeža med posamezniki.
Lia in Iza sta na Češkem dobili pomembne točke v WD, da ohranjamo status MR tudi v letu 2019
(presečni datum 31.12.2018 – velja junij 2019 –maj 2020).
R. Trampuž je predlagal, da bi se ponovno začelo izvajati vikend kampe za mlajše. R. Trampuž
in M. Kersnik bosta pripravila plan kampov z regijsko porazdeljenostjo.
Sklep št. 5:
UO je soglasno potrdil, da M. Kersnik in R. Trampuž do 30.10.2018 pripravita plan kampov in
ga posredujeta UO.
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4. Turnirji nižjega ranga C, D in E – prijave, navodila, registracija (M. Šrekl)
V začetku oktobra so bila pripravljena navodila za prijave na turnirje nižjih rangov, obenem so
bili pojasnjeni tudi pogoji pod katerimi bodo potekali ti turnirji v tej sezoni. T. Šeme je predlagal,
da bi sekretar prevzel mesto koordinatorja za te turnirje, ob tem bo skrbel za vpise v register.
Rekreativne lestvice bo urejal T. Šeme.
Sklep št. 6:
UO je za koordinatorja turnirjev nižjega ranga določil M. Šrekla.
5. Baza registriranih igralcev in izjave GDPR (D. Skerbiš, M. Šrekl)
M. Šrekl je predstavil kako poteka zbiranje in vpisovanje GDPR izjav. Do sedaj smo zbrali nekaj
več kot 170 izjav. Do konca oktobra bo potekalo še intenzivno zbiranje prijav.
6. Razno
6.1. Odstop člana UO
M. Košnik je podal odstopno izjavo kot član UO.
Sklep št. 7:
UO je soglasno sprejel odstopno izjavo M. Košnika in bo iskal novega člana UO.
6.2. Liga
T. Šeme je povedal, da bo razpis za ligo objavljen v naslednjih dneh. Rok za prijavo bo 7.11.2018.
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. 8:
R. Trampuž pripravi predlog termina seminarja in potem razpis za seminar.
6.4. Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v badmintonu na področju
trenerskega dela
R. Trampuž je predstavil Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v badmintonu na
področju trenerskega dela
Sklep št. 9:
UO je soglasno potrdil Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v badmintonu na področju
trenerskega dela.
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Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

