Medvode, 23.1.2015
ZAPISNIK
5. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
20.1.2015, od 19.00 do 21.20 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (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.

Kandidati za OI in individualni 'budgeti' (D. Skerbiš)

5.

Poročilo o delu Panožne športne šole (R. Trampuž)

6.

Predstavitev tiskovnega predstavnika in promocijske aktivnosti BZS (M. Šrekl)

7.

Redna letna skupščina (M. Šrekl)

8.

Ostale pobude in predlogi
8.1. Razpis za mednarodni mladinski turnir (M. Šrekl)
8.2. Kandidatura za Evropsko veteransko prvenstvo 2016 (M. Šrekl)

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar)
Sklepi pretekle seje so bili realizirani, z izjemo sklepa glede objave lestvic PŠŠ. A. Pohar je
povedal, da je bil za predsednika OKS-ZŠZ izvoljen Gabrovec. Na razpisu je bila za nakup žog
in opreme izbrana družba Jaks d.o.o. (Li Ning). Korespondenčno je bilo sprejeto, da se z D.
Skerbišem prekine pogodbo o zaposlitvi in D. Skerbiš z Zvezo v nadaljevanju sodeluje na
podlagi statusa samostojnega športnega delavca. Korespondenčno so bili sprejeti zneski za
kritje stroškov treninga M. Tvrdy ter sklep o potrditvi nakupa žog in opreme.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 4. redne seje in sklepe vmesnih korespondenčnih sej.
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2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza trenutno posluje pozitivno, v začetku letu 2015 so bila počrpana še sredstva od
Fundacije za projekt Slovenija igra badminton. Do prvega nakazila s strani Fundacije Zveza ne
bo imela večjih prilivov, tako da se bodo igralcem naknadno vračala sredstva za udeležbo na
turnirjih.
T. Šeme je predstavil svoje poročilo in predlagal spremembe tekmovalnega sistema na
turnirjih do 15, 17 in 19 let ter spremembe A turnirjev (možnost izvedbe tekmovanja v enem
dnevu namesto v dveh). M. Košnik je predstavil svoje poročilo in poudaril, da bi Zveza
razmislila o morebitnem prispevanju nagrad/priznanj za posamezne regijske lige. M. Košnik
je povedal, da še preverja, kako je z vpisom v ŠPAK, saj nekaterih trenerjev ni vpisanih v
sistem. V kratkem bo izvedel, zakaj je prišlo do napake in vpisal manjkajoče trenerje. Povedal
je še, da se je iztekel program sofinanciranja vaditeljskih seminarjev, kar pomeni, da če se
seminar organizira, bo plačljiv.
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da T. Šeme pripravi predlog tekmovalnih sprememb za turnirje do 15, 17,
19 let in članske turnirje (A turnir) in ga posreduje UO.
Sklep št. 3:
UO je sprejel sklep, da M. Košnik do naslednje seje UO pripravi predlog glede vključitve
posameznih regionalnih lig v tekmovalni sistem Zveze.
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. Povedal je, da je bila
mladinska reprezentanca pretekli teden na pripravah v Termah Olimia, kjer so bili odlični
pogoji za delo. Iztok in Alen delata po planu. Mladinska reprezentanca se bo v februarju
udeležila mladinskega turnirja na Madžarskem, člani pa turnirja v Avstriji. R. Trampuž je
predstavil sklepe OVŠ, glede tretjega sklepa se bo OVŠ še sestal in še diskutiral o različnih
možnostih, predvsem o načrtu dela v prihodnosti (možne alternativne variante). Pravilnik o
individualnih 'budgetih' je bil dobro pripravljen in kot takšen tudi potrjen. OVŠ je kot
kandidata za OI predlagal Iztoka Utrošo, ki je tudi kandidat OKS. Ostale kandidate za OI bo
predlagal OVŠ na naslednji seji v mesecu februarju.
Sklep št. 4:
UO je potrdil zapisnik OVŠ v točki 1 in 2 in naložil OVŠ, da njegovi člani še enkrat
prediskutirajo o treningih v tej sezoni in pripravijo načrt dela za novo sezono.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da je trenutno edini kandidat za OI Iztok Utroša, ostale kandidate bo OVŠ
predlagal do naslednje seje UO.
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4. Kandidati za OI in individualni 'budgeti' (D. Skerbiš)
Obravnavano že pri točki 3.
5. Poročilo o delu Panožne športne šole (R. Trampuž)
R. Trampuž je predstavil svoje poročilo, delo poteka normalno. Lestvica je pripravljena in bo
kmalu objavljena na spletni strani BZS. Poročila so bila oddana v sistem ministrstva.
6. Predstavitev tiskovnega predstavnika in promocijske aktivnosti BZS (M. Šrekl)
Na korespondenčni seji je bil za tiskovnega predstavnika Zveze potrjen Milan Utroša. Zveza bo
začela s 26.1.2015 izdajati e-novice, ki bodo izhajale vsakih 14 dni. Klube se vabi k širjenju enovic v čimvečji meri. Poleg tega bo 27.1.2015 sklicana tiskovna konferenca Zveze v M hotelu,
kjer bodo predstavljeni trije aktualni projekti (kandidati za OI, državno člansko prvenstvo in
projekt Shuttle time).
Sklep št.7:
UO je sprejel sklep, da BZS kupi in pripravi predstavitvena stojala, ki se bodo uporabljala na
tiskovnih konferencah ter vseh državnih prvenstvih.
7. Redna letna skupščina (M. Šrekl)
Predsednik je predlagal, da je redna letna skupščina 9.5.2015. Vabila z gradivom morajo biti
torej klubom poslana do 24.4.2015. Predlagal je, da se klube pozove, da skladno s 5. členom
Poslovnika skupščine BZS do 10.4.2015 posredujejo pisne predloge in gradiva za obravnavo
na skupščini. BK Mirna je že posredoval nekatere predloge, a so ti vsebinsko nekonkretizirani,
zato se ga pozove, da jih v istem roku dopolni ali umakne. Potrebno bo spremeniti Poslovnik
skupščine BZS, saj trenutno veljavni ni povsem usklajen s Statutom BZS (zaradi sprejetih
sprememb na zadnji skupščini), predlog sprememb bo pripravil A. Pohar in jih posredoval v
potrditev UO.
Sklep št. 8:
Sprejet je bil sklep, da bo redna letna skupščina BZS 9.5.2015. Člani UO do 15.2.2015
posredujejo svoja poročila, na podlagi katerih se bo pripravilo letno poročilo. UO je na podlagi
5. člena Poslovnika skupščine BZS določil rok za posredovanje pisnih predlogov in gradiv za
obravnavo na skupščini in sicer je to 10.4.2015. Kasnejši predlogi/gradivo članov se ne bodo
upoštevali. O tem se še posebej opozori BK Mirna, ki je nekatere (vsebinsko nekonkretizirane)
predloge že podal.
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8. Ostale pobude in predlogi
8.1.

Razpis za mednarodni mladinski turnir (M. Šrekl)

Člani UO so razpravljali o možnosti razpisa za organizacijo mednarodnega mladinskega
turnirja. Klubom bi se poslal razpis s pogojem, da se ob prijavi podpiše pogodbo o sodelovanju
z BZS. Kljub razpisu bi si Zveza pridržala pravico, da turnir organizira sama. Po izvedbi
mednarodnega članskega turnirja bi se izvedel enak razpis tudi za mednarodni članski turnir.
Sklep št. 9:
UO je zadolžil sekretarja, da pripravi razpis in ga do 1.2.2015 posreduje klubom. Rok za
prijavo na razpis je 15.2.2015.

8.2. Kandidatura za Evropsko veteransko prvenstvo 2016 (M. Šrekl)
M. Šrekl je predstavil možnost kandidature za Evropsko veteransko prvenstvo, ki bi ga lahko
organizirali leta 2016 v Termah Olimia.
Sklep št. 10:
UO je sprejel sklep, da se pri BE poskusi s kandidaturo za pridobitev možnosti organizacije
Evropskega veteranskega prvenstva.

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

