Medvode, 22.4.2015
ZAPISNIK
7. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
14.4.2015, od 19.00 do 22.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Tadej Šeme (od 20.00), Miha Horvat in Jani
Jamnik
Rok Trampuž in Jožef Kuprivec
Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne 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.

Redna letna skupščina – pregled poročil in priprava gradiva (M. Šrekl, A. Pohar)

5.

Ostale pobude in predlogi

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. Sklepa 5. seje (sklep št. 2: predlog sprememb
tekmovalnih sistemov in sklep št. 3: vključitev regijskih lig v tekmovalni sistem Zveze) bosta
realizirana do konca sezone. M. Košnik je povedal, da v letošnjem koledarskem letu ne bi
izvedli seminarja za izobraževanje vaditeljev, saj bi moral biti ta plačljiv. Do naslednjega leta
se bo pripravil natančen program in nato tudi organiziralo vaditeljske seminarje, ki bodo
plačljivi. Pogodba z D. Pešehonovim še ni pripravljena, alternative za indonezijskega trenerja
se doslej niso našle, po poizvedbah na Danskem in drugje je bilo ugotovljeno, da so tudi
trenerji precej dražji od sedanjega. Na Univerzijado potujejo štirje fantje in eno dekle.
Ugotovljeno je, da se na Hrvaškem igralnine na tekmovanjih še naprej plačujejo z gotovino in
za to izdajajo potrdila (njihov sistem davčnih blagajn omogoča določene izjeme).
Korespondenčno je bil potrjen tisk knjig za Shuttle time v nakladi 300 kom, prav tako vsebina
odgovora na pritožbo BK Mirna, Maji Tvrdy pa je bil odobren izdatek za trening v Franciji. M.
Košnik je predlagal, da bi še pred skupščino izvedli anketo med udeleženci seminarjev Shuttle
time ter same rezultate predstavili na skupščini.
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Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 7. redne seje in sklepe vmesnih korespondenčnih sej.
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza posluje pozitivno, večina sredstev, ki jih je Zveza prejela s strani Fundacije v začetku
marca 2015, je že porabljenih. Fundacijo se bo zaprosilo za predhodno izplačilo 3. obroka
(postavki D1 in D2), saj se sredstva od Ministrstva pričakujejo šele julija/avgusta (razpis je bil
objavljen 10.4.2015, tako da bodo rezultati razpisa znani konec junija). Glede na visoke fiksne
mesečne stroške bo še naprej potrebno previdno ravnati s sredstvi. M. Šrekl je povedal, da
trenutno še trije klubi niso poravnali računov za članarine.
M. Košnik je v okviru svojega poročila povedal, da je potrebno že pred zaključkom sezone
pripraviti koledar, tako da bosta tekmovalni in rekreativni del usklajena. M. Košnik je
predlagal spremembe A in B turnirjev.
Sklep št. 2:
UO je naložil M. Košniku, da do naslednje seje poda pisne predloge, kakšni naj bi bili A in B
turnirji v novi sezoni.
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 bil celoten
mesec marec zelo pester, predvsem za mladince, ki so nastopili na mednarodnem prvenstvu
Italije in nato na Evropskem prvenstvu do 19 let na Poljskem. M. Ivanič je osvojil 3. mesto na
mednarodnem turnirju Italije, na Evropskem prvenstvu sta se M. Ivanič in A. Krapež uvrstila
med 16. Mlajša ekipa je igrala na turnirju Nations Future Cup, kjer je P. Polanc osvojila 2.
mesto med posameznicami ter tretje mesto v dvojicah z Nastjo Stovanje in mešanih dvojicah z
Miho Ivančičem. Nastja Stovanje je bila tudi tretja med posameznicami. Zaradi sprememb
mladinskih tekmovanj (starostne kategorije se bodo upoštevale v koledarskem letu in ne v
šolskem letu) in možnosti, da bi generacija 1998 ostala brez naslednjega evropskega
prvenstva, bo na skupščini BE (april 2015) razprava o možnosti EP v prihodnjem letu ali pa,
da bi se tej generaciji izjemoma dovolilo nastopiti na EP do 19 let v letu 2017. V Baku so se
uvrstili trije igralci, I. Utroša (moški posamezno), K. Stanković (ženske posamezno) in P. Flis
(mešane dvojice s K. Stanković). I. Utroša trenutno še ni kvalificiran za svetovno prvenstvo, saj
se mu je predčasno črtal turnir v Braziliji in s tem veliko število točk.
Sklep št. 3:
UO nalaga D. Skerbišu, da skupaj z D. Pešehonovim in I. Utrošo pripravi plan nastopov I.
Utroše na mednarodnih turnirjih v prvem kvartalu olimpijskega cikla.
4. Redna letna skupščina – pregled poročil in priprava gradiva
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Predsednik je predstavil doslej zbrano gradivo za skupščino. Letno poročilo je bilo
predstavljeno in bo v sklopu vabila in gradiva poslano članom skupščine. Gradivo bo klubom
poslano do petka 17.4.2015. BK Mirna je do zahtevanega datuma podala določene predloge
oziroma gradivo za skupščino, kar bo prav tako vse uvrščeno na dnevni red.
5. Ostale pobude in predlogi
5.1.

Prošnja BK Mladost Lendava za poletne priprave

BK Mladost Lendava je na BZS naslovila prošnjo, da se D. Pešehonovu za vodenje poletnih
priprav reprezentance izplača manjši honorar (v višini 250-300,00 EUR).
Sklep št. 4:
UO je sprejel sklep, da se prošnja zavrne, saj se je D. Pešehonov zavezal, da bo okviru
mesečnih plačil, v višini 300,00 EUR, opravil še 20 vodenih dni reprezentančnih treningov.
5.2.

Prošnja BK Kočevje glede sofinanciranja treningov na Danskem

BK Kočevje je zaprosil za sofinanciranje treningov ali turnirjev za sestri Šalehar, ki živita in
trenirata na Danskem. V lanski sezoni je znesek znašal 3.000 EUR, zato zaprošajo za isti
znesek.
D. Skerbiš je pojasnil, da naj bi v predlogu razporeditve sredstev za mlade reprezentance,
ki bi ga obravnavala OVŠ BZS, za sestri Šalehar in njune treninge na Danskem bil vsebovan
znesek 3.000,00 EUR (opomba cca. 1500 EUR na igralko predstavlja prihranek BZS za
vsako izmed njiju, ker se tako ne udeležita določenih drugih akcij in turnirjev BZS).
Pojasnil je, da bi morali odločitev sprejeti že pred rezultati razpisa MIZŠ o višini dodeljenih
sredstev, saj se morajo že sedaj Šaleharji odločiti o nadaljnji poti (OVŠ BZS bo odločal o
razporeditvi sredstev in programih reprezentanc šele po znanih rezultatih razpisa MIZŠ,
kar pa zna biti šele julija 2015).
Sklep št. 5:
UO je odobril sredstva za Lio in Izo Šalehar in sicer v višini 3.000,00 EUR, od tega 1.500,00
EUR dobita v jesenskem delu, drugi del pa v januarju 2016, pod pogojem, da dosežeta
status perspektivnih športnic pri OKS.

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

