Medvode, 26.11.2014
ZAPISNIK
4. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
25.11.2014, od 19.20 do 22.30 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Miha Horvat, Tadej Šeme, Jani Jamnik , Jožef
Kuprivec in Rok Trampuž
/
Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar).

Predlagam 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.

Poročilo o delu Panožne športne šole (R. Trampuž)

5.

Zahteva BK Mirna za sklic izredne skupščine (A. Pohar)

6.

Organizacija državnega prvenstva (M. Šrekl)

7.

Volilna skupščina OKS-ZŠZ (A. Pohar)

8.

Ostale pobude in predlogi
8.1. Predlog za nakup reprezentančne opreme (A. Pohar)
8.2. 2. A turnir in predajanje tekem (T. Šeme)
8.3. Nakup žog za treninge reprezentanc (D. Skerbiš)

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in dodatno predlaganih točk (točke 7. in 8.2 ter 8.3)
in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar)
Spletna stran še ni prenovljena in naj bi bila v kratkem. Ostali sklepi so bili realizirani. BK
Kungota je odstopila od svoje pritožbe glede ligaškega nastopa BK TEM Mirna na 4.
tekmovalnem dnevu slovenske badmintonske lige, tako da disciplinski komisiji ni potrebno
odločati o tej zadevi. V vmesnem času smo prejeli sodbo Upravnega sodišča RS, ki je odločilo,
da se tožba BZS proti Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport žal zavrne. Nadaljnji
postopki (revizija) niso smiselni. Korespondenčno je bil potrjen odgovor, ki ga je pripravil A.
Pohar odvetniku BK Mirna. Korespondenčno je bila potrjena tudi kandidatura BZS za volilno
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skupščino OKS-ZŠZ. Predsednik se je v imenu BZS zahvalil in pohvalil BK Mirna in BK Mladost
Lendava za odlično organizacijo Mednarodnega mladinskega turnirja oziroma
Kvalifikacijskega turnirja za Evropsko prvenstvo mešanih ekip, s pripombo, da na Mirni ni bilo
obešene zastave BZS in razpostavljenih A-boardov BZS, kljub temu, da je BZS ta promocijski
material BK Mirni poslala.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 3. redne seje in sklepe vmesnih korespondenčnih sej.
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza ob koncu leta posluje pozitivno, s strani Fundacije se v mesecu decembru pričakujeta še
zadnja obroka po pogodbi D1 in D2 ter sredstva za projekt Slovenija igra badminton.
M. Košnik je predstavil svoje poročilo ter poudaril, da je bil v lanskem letu z Zvezo sklenjen
dogovor med BZS in ŠD badminton glede kritja določenih stroškov, povezanih z delom ŠD
badminton. Povedal je še, da je v poletnih mesecih manj dela glede vpisovanja in urejanja
novih članov, tekmovanj takrat tudi ni, je pa zato v času tekmovalne sezone tega dela več, v
nekaterih mesecih bistveno več, tako da je povprečni mesečni znesek nadomestila v višini
200,00 EUR po njegovem upravičen. D. Skerbiš je pohvalil delo ŠD badmintona glede urejanja
in vpisovanja novih igralcev v register. Člani UO so izpostavili težave pri vpisovanju igralcev v
register, saj se lahko poljubno spreminjajo podatki posameznih igralcev. D. Skerbiš se mora
pogovoriti z B. Kodričem glede vpisovanja novih igralcev v sistem, kjer se po vpisu
posameznega igralca ne bi smelo dovoliti spreminjanja EMŠO številke. M. Šrekl je predstavil
še projekte, ki so bili uspešno izvedeni v zadnjem času (zaključek letošnjega dela projekta
Shuttle time, trenerski seminar Level 2 in Kvalifikacijski turnir za Evropsko prvenstvo
mešanih ekip).
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da se bo po začetku delovanja nove spletne strani in po vpisu vseh
podatkov v register, ŠD badminton izplačal dogovorjeni znesek za dva kvartala skupaj.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, poročilo o delu
tujega trenerja (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predhodno že poslal poročilo o delu reprezentance. Izpostavil je 2. mesto na
kvalifikacijskem turnirju v Lendavi, kjer je bil dosežen cilj. Razprava se je nadaljevala v zvezi z
zapisnikom OVŠ in sklepom OVŠ glede nastopanja M. Tvrdy na prihajajočih turnirjih. A. Pohar
je izpostavil vprašanje kriterija, ki ga je postavil OVŠ glede financiranja turnirjev (doseženih
vsaj 1.750 točk na turnirju). Člani UO so zato predlagali, da se Maji financirajo turnirji za
dosego cilja - kvalifikacija za Evropske igre v Bakuju. Financirajo se ji samo stroški turnirjev in
ne ostali stroški, ki ji nastajajo v sklopu treningov. Glede univerzijade so bili morebitnim
kandidatom poslani maili glede interesa za nastop z lastnim sofinanciranjem.
Sklep št. 3:
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UO je sprejel sklep, da se Maji Tvrdy v celoti plača tri turnirje (Turčija, Estonija in Romunija)
zaradi namena kvalifikacije na Evropske igre v Bakuju. Krijejo se stroški prevoza, namestitve
in prehrane. Za nazaj se krijejo stroški njene udeležbe na turnirju na Madžarskem.
Sklep št. 4:
UO je v preostalem sprejel sklepe OVŠ.
4. Poročilo o delu Panožne športne šole (R. Trampuž)
R. Trampuž je predstavil svoje poročilo, ki ga je predhodno že poslal članom. V PŠŠ trenutno
sodeluje 56 otrok. Težave so, ker se otroci ne želijo udeleževati turnirjev v drugih krajih, tako
da se udeležujejo le klubskih turnirjev, za katere pa se ravno tako vodi posebna lestvica.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da R. Trampuž do 15.12.2014 UO posreduje lestvico PŠŠ, ki se bo objavila
na spletni strani BZS.
Sklep št. 6:
UO je sprejel sklep, da se izvajanje PŠŠ nadaljuje na ŠRD Konex, v primeru nerednih plačil s
strani ŠRD Konex pa se bo pogodba prekinila.
5. Zahteva BK Mirna za sklic izredne skupščine (A. Pohar)
Predsednik je predstavil zahtevo BK Mirna za sklic izredne skupščine, zaradi obravnavanja
pritožbe BK Mirna, z dodatnim predlogom za odpoklic predsednika in podpredsednika BZS,
katero je UO preučil. Predsednik je predlagal, da se pritožbo BK Mirna, ki se nanaša na sklep
UO BZS (v zvezi z za BK Mirna spornim računom BZS, ki je sedaj plačan), kot tudi ostale
predloge BK Mirna, obravnava v sklopu redne letne skupščine, predvidoma v mesecu maju
2015, zahteva za sklic izredne skupščine pa se zavrne, saj izredna skupščina ni smiselna,
zahteve za sklic pa tudi ni podalo dovolj članov, kot to določa Statut BZS. Člani UO so se
strinjali, da je pritožba BK Mirna neutemeljena, izredna skupščina pa nepotrebna, saj bo
tematiko lahko enakovredno obravnavala redna letna skupščina. Kljub temu, da je bilo s
predstavniki BK Mirna opravljenih že nekaj razgovorov, se bodo predsednik, podpredsednik
in sekretar poskušali še enkrat dobiti na sestanku in razčistiti zadeve.
Sklep št.7:
UO je sprejel sklep, da podpredsednik J. Jamnik še enkrat kontaktira BK Mirna in se dogovori
za sestanek.
Sklep št. 8:
UO je po preučitvi zahteve BK Mirna za sklic izredne skupščine BZS sprejel odločitev, da se
zahteva za sklic izredne skupščine zavrne.
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6. Organizacija državnega prvenstva (M. Šrekl)
Do roka smo prejeli dve prijavi za organizacijo državnega članskega prvenstva (BK Mirne in
BK Kungote).
Sklep št. 9:
Člani UO so soglasno sprejeli sklep, da se organizacijo državnega članskega prvenstva zaupa
BK Kungoti.
7. Volilna skupščina OKS-ZŠZ
Predsednik je predstavil kandidate za predsednika OKS-ZŠZ (Gabrovec, Vehovar in Janković).
BZS je s svojim predstavnikom (A. Pohar) oddala kandidaturo za mesto podpredsednika in
člana izvršnega odbora OKS-ZŠZ. Skupščina bo 16.12.2014.
8. Ostale pobude in predlogi
8.1.

Predlog za nakup reprezentančne opreme (A. Pohar)

Na ekipnem turnirju v Lendavi je bilo ugotovljeno, da reprezentanca nima dovolj opreme
(dveh različnih barv majic, kar je na ekipnih turnirjih obvezno). Glede na opisano, so se člani
UO strinjali, da bi bilo potrebno dopolniti reprezentančno opremo. Tako bi preko razpisa
dokupili majice (eno barvo, bele že imamo) in kratke hlače oz. krila.
Sklep št. 10:
UO je zadolžil OVŠ, da pripravi razpis za nakup opreme, ki se ga posreduje članom ballpoola.
8.2. 2. A turnir in predajanje tekem (T. Šeme)
T. Šeme je kot predsednik tekmovalne komisije izpostavil problem predajanja tekem na
zadnjem A turnirju, ki je potekal na Mirni. Na samem turnirju je več kot 5 igralcev predalo vsaj
eno tekmo, kar je nedopustno. Glede na to bo T. Šeme preveril, če Tekmovali pravilnik
predvideva kakšne sankcije v primeru predaj. V nasprotnem primeru bo tekmovalna komisija
pripravila predlog sankcioniranja predaj.
8.3. Nakup žog za treninge reprezentanc (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je povedal, da so bile v letošnji sezoni že porabljene praktično vse žoge iz ballpoola.
Predlagal je, da bi žoge za treninge reprezentantov priskrbeli klubi oz. igralci sami ali pa da bi
BZS kupila žoge.
Sklep št. 11:
UO je naložil OVŠ, da pripravi plan porabe žog do konca tekmovalne sezone in da na podlagi
tega pripravi razpis za nakup žog, ki se ga bo posredovalo članom ballpoola.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

