Medvode, 10. 6. 2019
ZAPISNIK
8. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v
ponedeljek, 10.6.2019, od 19.00 ure do 22.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215
Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Tadej Šeme, Janez Kovač, Maja Pohar Perme, Rok Trampuž in Gašper
Krivec
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,
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž)

4.

Tekmovalni pravilnik (predlogi in pobude, A turnirji) koledar za sezono 2019/20 (D.
Skerbiš)

5.

Register igralcev, GDPR izjave (M. Šrekl)

6.

Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme)

T. Šeme je predstavil dogajanje od pretekle seje. Predsednik je predstavil novega člana UO,
Gašperja Krivca, ki je bil potrjen kot član UO na redni letni skupščini. G. Krivec bo v UO
predstavljal tekmovalce. Majice so bile potrjene in naročene. Glede veteranskega DP je bilo
dogovorjeno, da bo naslednje veteransko organizirano 8. 2. 2020 v Celju.
Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 7. Seje UO.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)
Trenutno finančno stanje pozitivno, s strani MIZŠ je bilo nakazano 40% sredstev za delovanje
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Zveze, ter člansko in mladinsko reprezentanco. Rok in Dušan bosta svoji poročili predstavila
pri naslednji točki. J. Kovač je povedal, da se končuje celoten portal oz. prenova e-prijav.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC,
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž)
D. Skerbiš je povedal, da se z 30.6.2019 zaključi pogodba z Yasnom. V maju je bil Yasen 14 dni
odsoten, tako da je Rok v tem času že vodil treninge. Igralci so bili z načinom dela zadovoljni, G.
Krivec je pohvalil komunikacijo. D. Skerbiš je pohvalil pristop in delo M. Ivaniča, ki je začel
sodelovati z Iztokom Utrošom. Načrti za poletje so pripravljeni. Rok je predstavil pogovore, ki
jih je imel s starši in igralci. Sam si pa predvsem želi izboljšati komunikacijo. Rok je še
predstavil kako potekajo priprave na izvedbo trenerskega seminarja, ki bo predvidoma
septembra. Rok si je kot trener reprezentance postavil dva cilja. 1. Cilj je da na Evropskem
ekipnem prvenstvu imamo žensko in moško ekipo, kar pomeni, da se bo v center vabilo čim
več igralcev. 2. Cilj je, da bo bodo igralci osvojili mednarodne statuse.
Sklep št. 2:
UO je soglasno sprejel, da se v septembru organizira trenerski seminar stopnja 1 in
dousposabljanje za stopnjo 1.
Sklep št. 3:
UO je sprejel, da D. Skerbiš do začetka septembra pripravi načrt hospitacij po klubih.
4. Tekmovalni pravilnik (predlogi in pobude, A turnirji) koledar za sezono 2019/20 (D.
Skerbiš)
T. Šeme je predlagal, da se bi pripravil vprašalnik, ki bi se poslal vsem klubom, da bi lahko
povedalo kaj je bilo v sezoni dobro, kaj slabo. D. Skerbiš je predstavil predlog nagrajevanja in
organizacije A turnirjev v naslednji sezoni.
Sklep št. 4:
UO je naložil D. Skerbišu, da do 25.6.2019 pripravi vprašalnik, ki se posreduje klubom. Rok za
odgovore bo 5.7.2019, tako da bo lahko nov Tekmovalni pravilnik sprejet do 15.8.2019.
Sklep št. 5:
UO je naložil D. Skerbišu, da pripravi natančno razdelitev nagrad na A turnirjih, ki se bodo
vključili kot
5. Register igralcev, GDPR izjave (M. Šrekl)
M. Šrekl je povedal, da smo prejeli poziv za inšpekcijski nadzor glede GDPR izjav. V novi
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sezoni se na turnirje ne bo moglo prijavljati igralcev, ki nimajo vnesene GDPR izjave.
6. Razno
6.1.

Organizacija Evropskih prvenstvih v letih 2021, 2022 in 2023

T. Šeme je predstavil pogovore glede organizacije Evropskih turnirjev v naslednjih letih
(Evropsko prvenstvo do 17 let, Evropsko veteransko prvenstvo in Finale Evropskega
prvenstvo mešanih ekip).
Sklep št. 6:
UO je sprejel, da se do začetka septembra pripravi prezentacija BZS in sponzorska prošnja.
6.2. Para badminton
M. Šrekl je predstavil pogovore glede začetka para badmintona v Sloveniji. Za sodelovanje so
sta se ponudila Nebojša Ilić in Žiga Frass, tako da se predlaga ustanovitev komisije za para
badminton.
Sklep št. 7:
UO je potrdil ustanovitev komisije za para badminton, v kateri bodo trenutno sodelovali
Nebojša Ilić, Žiga Frass in Matevž Šrekl.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

