Medvode, 16.3.2015
ZAPISNIK
6. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
10.3.2015, od 19.00 do 23.10 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Tadej Šeme, Jožef Kuprivec, Miha Horvat in
Rok Trampuž
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, Svetovno mladinsko prvenstvo (D. Skerbiš, M. Šrekl)

4.

Redna letna skupščina – pregled poročil in sprememba Poslovnika skupščine (M. Šrekl,
A. Pohar)

5.

Ostale pobude in predlogi
5.1. Prehod na nove mladinske kategorije – sprememba presečnega datuma (D. Skerbiš)
5.2. Prijave na razpis za organizacijo mednarodnega mladinskega turnirja (M. Šrekl)
5.3. Sodelovanje pri organizaciji Evropskega univerzitetnega prvenstva v badmintonu
2017
5.4. Pritožba trenerjev BK Mirna glede izbora ekipe za Evropsko mladinsko
prvenstvo (D. Skerbiš)
5.5. Predstavitev novega načina plačevanja igralnin (M. Šrekl)
5.6. Prošnja BK Brežic za pomoč pri vodenju treningov (BK Brežice)
5.7. Prošnja M. Rojnik za sofinanciranje udeležbe na turnirju Australia Open 2015

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (A. Pohar)
Pregledala se je realizacija sklepov pretekle seje. Sklep št. 2 (predlog sprememb tekmovalnih
sistemov) bo realiziran do konca sezone, saj trenutno nima smisla spreminjati tekmovalnih
sistemov. Sklep št. 3 (vključitev regijskih lig v tekmovalni sistem Zveze) bo ravno tako
realiziran do konca te sezone. Ostali sklepi so bili realizirani. Kandidatura za Evropsko
veteransko prvenstvo ni bila uspešna.
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Na korespondenčni seji je bilo odločeno glede višine članarin za leto 2015 in sicer se članarina
za leto 2015 obračuna na podlagi števila registriranih tekmovalcev s popolnimi podatki (do
40 igralcev = 1 enota, 41-60 igralcev = 2 enoti, 61-120 igralcev = 5 enot, nad 121 igralcev = 8
enot), vrednost ene enote je 150,00 EUR. Število registriranih tekmovalcev se upošteva na dan
izdaje računa. Vračila (v obliki opreme pri članih ball-poola BZS) se izvedejo na podlagi
bonitetnih razredov (A razred = 80 %, B razred = 70 %, C razred = 60 %, D razred 50 % in
brez razreda 33 % vračila). M. Pohar Perme je bila korespondenčno potrjena kot članica OVŠ.
Na korespondenčni seji je bila tudi potrjena udeležba delegata M. Šrekla na skupščini BWF
(maj 2015) in A. Poharja na skupščini BE (april 2015).
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 5. redne seje in sklepe vmesnih korespondenčnih sej.
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza trenutno spet posluje pozitivno, saj je v začetku marca 2015 prejela nakazilo prvih dveh
obrokov (člani in mladinci) od Fundacije za šport. Glede na fiksne mesečne stroške bo do
poletja potrebno previdno ravnati s sredstvi, saj trenutno razpis Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport še ni niti objavljen.
M. Šrekl je povedal koliko računov za članarine je bilo že poravnanih. Težava je nastala pri
izdanem računu za BK Mirna, pri katerem naj bi se po mnenju BK Mirna upoštevalo premalo
registriranih tekmovalcev. Zaradi tega je BK Mirna račun najprej zavrnila in zahtevala nov
račun, pri katerem naj bi upoštevali vse registrirane tekmovalce, kasneje (po podanem
pojasnilu) pa plačala več, kot je bilo obračunano z računom Zveze. D. Skerbiš je povedal, da je
bil BK Mirni, tako kot tudi vsem ostalim članom Zveze, konec oktobra 2014 poslan seznam
registriranih tekmovalcev s pozivom, da morajo seznam pregledati in ga vrniti s popolnimi
podatki, do 15.11.2014. BK Mirna je pravočasno poslala seznam svojih tekmovalcev, podatki
pa so bili posredovani OKS-ZŠZ (enako kot velja tudi za ostale člane Zveze). Ob tem so bili,
enako kot pri ostalih članih Zveze, upoštevani le tekmovalci s popolni podatki, saj preostalih
nič moč vnesti v registra BZS in OKS-ZŠZ. Tekmovalcev s popolnimi podatki je bilo 57.
Kasneje, šele po prejemu računa za članarino, je BK Mirna vnesla v register nove tekmovalce,
pri določenih osebah pa dopolnila prej manjkajoče podatke. Ti novi člani BK Mirna se bodo
lahko upoštevali pri odmeri članarine v naslednjem letu.
M. Košnik je v okviru svojega poročila povedal, da je projekt za izobraževanje vaditeljev
potekel in tako ne bo več brezplačen. Kot možnost je predlagal, da bi se seminar izvedel v
okviru Fakultete za šport, vendar bi bil seminar plačljiv.
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da se BK Mirno obvesti, da je bil račun za plačilo članarine izdan na
podlagi števila registriranih tekmovalcev s popolnimi podatki, ki so bili evidentirani na dan
izdaje računa (7. odstavek 6. člena Registracijskega pravilnika BZS). Račun Zveze je torej
pravilen, preplačilo (presežek nad obračunano članarino), ki ga je prostovoljno izvršila BK
Mirna, pa ji bo vrnjeno. Na novo registrirani tekmovalci s popolnimi podatki se bodo BK Mirna
lahko upoštevali pri odmeri članarine v naslednjem letu.
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Sklep št. 3:
UO je sprejel sklep, da M. Košnik preveri na Fakulteti glede možnosti vključitve seminarja in
pripravi predlog sodelovanja.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, poročilo o delu
tujega trenerja, Svetovno mladinsko prvenstvo (D. Skerbiš, M. Šrekl)
D. Skerbiš je predhodno že poslal poročilo o delu reprezentance. Povedal je, da je bila
mladinska reprezentanca na turnirju na Madžarskem in v Nemčiji (Berlin). Uvrstitev med
prvih tri ni bilo (dve uvrstitvi med 8). Mladinska reprezentanca se bo pred Evropskim
mladinskim prvenstvom udeležila še turnirja v Italiji (Rim). M. Pohar Perme je prevzela
nadzor na tujim trenerjem in bo sedaj en mesec nadzirala njegove treninge. Člani (I. Utroša, K.
Stanković in A. Roj) so se udeležili nekaj mednarodnih turnirjev. Kaja je dosegla dva dobra
rezultata in ima možnosti za kvalifikacijo na Evropske igre - Baku. Povedano je bilo še, da pri
tujem trenerju dopoldne trenirata K. Stanković in P. Flis ter včasih M. Cerkovnik. Popoldne
vodi treninge v različnih klubih, za igralce, ki so navedeni na seznamu, ki ga je pripravila Maja
Pohar Perme. R. Trampuž je predstavil zapisnik OVŠ (v prilogi). M. Šrekl je predstavil projekt
Svetovno mladinsko prvenstvo, ki bo letos potekalo novembra 2015 v Peruju. Glede na to, da
projekt delno sofinancira BWF, je predlagal, da se turnirja tudi letos udeležimo. Zadeva se
preda OVŠ, ki naj sprejme odločitev glede smotrnosti udeležbe. D. Skerbiš je predstavil
prošnjo I. Utroše, da se tudi v olimpijskem obdobju financira D. Pešehonova za vodenje
njegovih treningov. OVŠ je na korespondenčni seji potrdil še dodatne tri kandidate za OI (M.
Tvrdy, K. Stanković in A. Roj). Pri izračunu sredstev, ki se jih bo namenilo omenjenim štirim
igralcem, se pri M. Tvrdy, zgolj kot izjema in samo za prvi kvartal, kot izhodišče upošteva
njena uvrstitev na svetovni lestvici na dan 15.5.2014. Za ostale tri igralce je za prvi kvartal
presečni datum 5.3.2015.
Sklep št. 4:
UO je potrdil zapisnik OVŠ, razen tamkajšnjega sklepa št. 1 (in z njim smiselno delno
povezanega sklepa št. 5), v smislu katerega je UO s 3 glasovi za (Pohar, Šeme, Kuprivec), 2
proti (Trampuž, Horvat) in 1 vzdržanim (Košnik) sprejel sklep, da tuji trener (Indra Setiawan)
ostane v Sloveniji dokler se ne najde drugega primernega trenerja. Pri iskanju alternative se
angažirajo zlasti člani OVŠ, pa tudi člani UO.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da se D. Pešehonovu za sodelovanje z BZS plača po pogodbi 300,00 EUR na
mesec za obdobje od 1.5.2015 – 30.4.2016. V okviru te pogodbe mora D. Pešehonov pomagati
tudi M. Tvrdy (če bo izrazila željo in v okviru danih možnosti) ter pri projektih Zveze. Pogodbo
pripravi D. Skerbiš.
Sklep št. 6:
UO je sprejel sklep, da se v okviru financiranja za OI 2016 za prvi kvartal nameni 10.000,00
EUR, kar se med igralce razdeli po že sprejetem Pravilniku delitve finančnih sredstev za
individualne tekmovalne programe za sezono 2015/2016, s presečnimi datumi, ki so
navedeni zgoraj.
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4. Redna letna skupščina – pregled poročil in sprememba Poslovnika skupščine (M.
Šrekl, A. Pohar)
Predsednik je predstavil doslej zbrano gradivo za skupščino. Letno poročilo je v pretežnem
delu pripravljeno, A. Pohar pa je pripravil še predlog sprememb Poslovnika skupščine BZS,
glede na lansko spremembo Statuta BZS (uskladitev s statutom).
Sklep št. 7:
UO je sprejel predlog sprememb Poslovnika skupščine, kar bo kot gradivo obravnavano na
skupščini.
5. Ostale pobude in predlogi
5.1. Prehod na nove mladinske kategorije – sprememba presečnega datuma (D.
Skerbiš)
BE bo s 1.1.2016 prešel na nove mladinske kategorije, saj se bo sedaj pri razvrščanju v
posamezno kategorijo upoštevalo koledarsko leto in ne več šolsko leto. Po diskusiji članov UO
se ni zdelo smiselno, da bi tudi pri naših domačih tekmovanjih prešli na nove tekmovalne
kategorije po vzoru BE.
Sklep št. 8:
UO je zadolžil T. Šemeta, da pripravi predlog novih tekmovalnih sistemov, razvrščanje v
mladinske kategorije pa na domačih tekmovanjih ostane enako kot doslej.
5.2. Prijave na razpis za organizacijo mednarodnega mladinskega turnirja (M. Šrekl)
M. Šrekl je pojasnil, da sta prispeli dve prijavi (BK Mirna in ŠD Karizma), prav tako še naprej
ostaja možnost, da tekmovanje organizira Zveza sama, brez pomoči lokalnega organizatorja.
Ob tem je Šrekl še povedal, da se bo z novimi mladinskimi kategorijami na BE z letom 2016
uvedlo tudi Mednarodna tekmovanja v kategoriji do 17 let, tako da bo Zveza v začetku poletja
iskala organizatorja tudi za to tekmovanje.
Sklep št. 9:
UO je sprejel sklep, da se bo organizatorja mednarodnega mladinskega turnirja izbralo po
redni letni skupščini.
5.3. Sodelovanje pri organizaciji Evropskega univerzitetnega prvenstva v badmintonu
2017
M. Šrekl je predstavil ponudbo Slovenske univerzitetne športne zveze za sodelovanje pri
organizaciji Evropskega univerzitetnega prvenstva v badmintonu, saj je navedena zveza

stran 5 od 6

dobila možnost organizacije tega tekmovanja leta 2017. Člani UO so se strinjali, da je to dobra
priložnost za promocijo badmintona in Zveze. M. Šrekl je ob tem predstavil še dve tekmovanji,
ki bosta potekali v okviru SUSA (Univerzijada, Južna Koreja, in Evropsko univerzitetno
prvenstvo, Poljska) in na katera bi lahko poslali naše igralce.
Sklep št. 10:
Člani UO so sprejeli sklep, da BZS sodeluje pri projektu Evropsko univerzitetno prvenstvo v
badmintonu leta 2017 in da M. Šrekl vodi projekt s strani Zveze.
Sklep št. 11:
Člani UO so naložili D. Skerbišu, da pri igralcih, ki so nastopili na Univerzitetnem prvenstvu,
poizve, kdo bi se bil pripravljen udeležiti katerega od navedenih tekmovanj SUSA z lastnim
sofinanciranjem oziroma s financiranjem lastne fakultete.
5.4. Pritožba trenerjev BK Mirna glede izbora ekipe za Evropsko mladinsko
prvenstvo (D. Skerbiš)
Člani UO so se seznanili s pritožbo trenerjev BK Mirne glede izbora ekipe za Evropsko
mladinsko prvenstvo.
Sklep št. 12:
UO je ocenil, da gre pri pritožbi trenerjev BK Mirna za nedopustno ravnanje, zlasti v smislu
neprimernega izražanja, groženj in žalitev. BK Mirna se poziva, da osebe, ki se predstavljajo
kot »trenerji BK Mirna«, opozori na neprimeren način pisanja. Prav tako se BK Mirna obvešča,
da Zveza takšnih neprimernih sporočil v bodoče ne bo obravnavala, če ne bodo poslana z
uradnega elektronskega naslova kluba.
5.5. Predstavitev novega načina plačevanja igralnin (M. Šrekl)
Člani UO so se seznanili z opcijo glede plačevanja preko e-prijav. Do naslednje seje se bodo
člani UO pozanimali še o drugih opcijah in kako je plačevanje urejeno na Hrvaškem, kjer so
bile davčne blagajne že urejene.
5.6. Prošnja BK Brežic za pomoč pri vodenju treningov (BK Brežice)
D. Skerbiš je predstavil stanje v Brežicah, kjer treningi potekajo 2x tedensko. D. Skerbiš
enkrat tedensko že vodi treninge, BK Brežice pa prosi za kritje stroškov trenerja (ure trenerja,
potni stroški in žoge).
Sklep št. 13:
UO je odločil, da BZS kot pomoč BK Brežicam krije stroške trenerja in potne stroške za njegov
prihod (1x tedensko) do konca sezone.
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5.7. Prošnja M. Rojnik za sofinanciranje udeležbe na turnirju Australia Open 2015
Člani UO so prejeli prošnjo sodnice M. Rojnik za sofinanciranje udeležbe na turnirju Australia
Open 2015. J. Kuprivec je kot vodja sodniške komisije pohvalil delo M. Rojnik in njena
prizadevanja za promocijo Zveze.
Sklep št. 14:
UO je sprejel sklep, da se M. Rojnik krije polovico zneska letalske karte za Avstralijo.
5.8. Organizacija redne letne skupščine Badminton Europe leta 2016
Predsednik je predstavil poziv BE za organizacijo redne letne skupščine za leto 2016. Glede na
to, da nam sama prijava ne predstavlja dodatnih stroškov, je predlagal, da oddamo
kandidaturo za organizacijo redne letne skupščine BE 2016 (kot že lani, ko nismo bili izbrani).
Sklep št. 15:
Sprejet je bil sklep, da Zveza poda kandidaturo za organizacijo redne letne skupščine BE 2016.

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

