Medvode, 17.6.2015
ZAPISNIK
8. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
16.6.2015, od 19.00 do 22.30 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Tadej Šeme, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec in
Jani Jamnik
Miha Horvat
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.

Poročilo OVŠ (R. Trampuž)

5.

Morebitne spremembe tekmovalnega pravilnika (A turnirji) in potrditev osnutka
koledarja za sezono 2015/16 (D. Skerbiš, T. Šeme in M. Košnik)

6.

Mladinski mednarodni turnir – določitev organizatorja (A. Pohar)

7.

Razpisi za Ballpool sezona 2015/16, mednarodno člansko prvenstvo 2016, mednarodno
mladinsko prvenstvo do 17 let, nakup badmintonskih topov (M. Šrekl)

8.

Panožne športne šole – evidenčni razpis za obdobje 2016-2020 (M. Šrekl)

9.

Poročila o udeležbi s skupščin BE in BWF (A. Pohar, M. Šrekl)

10.

Razno

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. Vključitev regijskih lig v sistem še ni bila
izpeljana, navedeno se bo predvidoma izvajalo v prihodnji sezoni. Pogodbe z Denisom se še ni
sklenilo, ker Denis nima več statusa s.p., tako da bo pogodba sklenjena s klubom BK Mladost
Lendava. Korespondenčno je bilo potrjeno določeno gradivo za skupščino. V vmesnem času
smo imeli inšpekcijski pregled s strani tržne inšpekcije, ki ni ugotovila nepravilnosti.
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Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 7. redne seje in sklepe korespondenčne seje.
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Zveza posluje pozitivno, v maju smo prejeli tretji obrok sredstev Fundacije za člane in
mladince, ki so bila v večjem delu že porabljena. Na razpisu Fundacije smo bili uspešni še pri
dveh projektih in sicer Slovenija igra badminton ter nakup opreme za treninge (badmintonski
topovi). Obenem smo v preteklem tednu prejeli sklep Ministrstva o razdelitvi sredstev za
program športa za leto 2015, pri čemer je Zveza prejela primerljiv obseg sredstev kot v letu
2014. A. Pohar se bo s tem v zvezi sestal s predstavniki ministrstva, da pojasnijo način
razdelitve in zakaj je pri mladincih obseg sredstev še vedno relativno nizek. M. Šrekl je
povedal, da letos samo en klub ni poravnal računa za članarino. M. Košnik je povedal, da je bil
na sestanku na OKS-Olimp glede razpisov za trenerske seminarje. Septembra bo predvidoma
izšel razpis za program trener 1 in trener 2. M. Košnik je predlagal, da se pripravi program za
prijavo na razpis, na podlagi katerega se bo trener 1 povezal z BWF Level 1 trenerskim
seminarjem, trener 2 pa z BWF Level 2.
Sklep št. 2:
UO je naložil M. Košniku, da do 25.6.2015 pripravi stroškovnik izvedbe vaditeljskega
seminarja in na podlagi tega se pripravi razpis za vaditeljski seminar v septembru 2015.
Sklep št. 3:
M. Košnik preveri, kako je z literaturo za program trener 1 (ali je lahko v tujem jeziku) in na
podlagi tega se bo odločilo ali je potreben prevod gradiva BWF Level 1 ali pa bi koristili svojo
literaturo, ki se bi navezovala na gradivo BWF.
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. Pri mladincih od zadnje seje
ni bilo tekmovanj. Člani odhajajo v Baku (Iztok, Kaja in Primož), A. Roj je nastopil na turnirju
na Mauritiusu, M. Tvrdy se počasi vrača na igrišča in bo julija nastopila na prvem
mednarodnem tekmovanju. Pri M. Tvrdy se pri določitvi sredstev za novi kvartal upošteva
stanje na lestvici ob nastopu porodniškega staža (kot doslej).
Sklep št. 4:
UO je določil znesek za naslednji kvartal v višini 10.000,00 EUR, datum za izračun je
30.7.2015, pri Maji Tvrdy se upoštevajo izhodišča kot doslej.
4. Poročilo OVŠ (R. Trampuž)
R. Trampuž je predstavil zapisnik OVŠ.
Sklep št. 5:
UO je potrdil zapisnik OVŠ.
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5. Morebitne spremembe tekmovalnega pravilnika (A turnirji) in potrditev osnutka
koledarja za sezono 2015/16 (D. Skerbiš, T. Šeme in M. Košnik)
Pohar A. je predlagal, da se članski turnirji v določeni meri priključijo rekreativnim turnirjem.
T. Šeme se je strinjal s predlogom M. Košnika, da se A turnirji izvedejo kot enodnevni turnirji.
Razprava se je nadaljevala v smeri načina izvedbe tekmovanj in sistema, ki ga je potrebno še
prediskutirati. Prav tako bi bilo potrebno bolj aktivno pristopiti k vključevanju najboljših
(obveznost nastopa). T. Šeme je predstavil vodenje lestvic v pretekli sezoni, predsednik je ob
tem predlagal, da bi ob vodenju lestvic T. Šeme prevzel še vodenje slovenske lige.
Sklep št. 6:
UO je sklenil, da se D. Skerbiš, M. Košnik in T. Šeme sestanejo v prihodnjih dneh in do
25.6.2015 pripravijo konkretne predloge za A turnirje (sistem tekmovanja), ki jih bo UO
obravnaval korespondenčno, skupaj s predlogom koledarja.
Sklep št. 7:
UO je sklenil, da je novi koordinator lige T. Šeme, ki bo prejel plačilo v okviru vodenja lestvic.
6. Mladinski mednarodni turnir – določitev organizatorja (A. Pohar)
Predsednik je predstavil razgovore s predsednico BK Mirne (D. Krivec) in je glede na prejeti
prijavi predlagal, da se turnir dodeli BK Mirna, saj je njena prijava v vseh ozirih kvalitetnejša.
Nadalje, glede na tradicijo izvedbe tega tekmovanja na Mirni, po mnenju predsednika v tem
trenutku ni smiselno, da bi tekmovanje organizirala Zveza sama.
Sklep št. 8:
UO je sklenil, da se mladinski mednarodni turnir dodeli BK Mirna.
7. Razpisi za Ballpool sezona 2015/16, mednarodno člansko prvenstvo 2016,
mednarodno mladinsko prvenstvo do 17 let, nakup badmintonskih topov (M. Šrekl)
M. Šrekl je predlagal, da se razpis za Ballpool 2015/16 ponovi z enakim pogoji kot lani. A.
Pohar je predstavil, da je potrebno do sredine julija objaviti razpis za mednarodno člansko
prvenstvo 2016 in mednarodno mladinsko prvenstvo do 17 let, ki bo od leta 2016 štelo za
evropske lestvice. Kot je bilo predstavljeno že pri drugi točki, smo bili pri Fundaciji uspešni s
programom za nakup badmintonskih topov, tako da se je predlagalo, da se objavi razpis za
nakup topov, Zveza bo preko Fundacije za 2 topa namenila 2.500,00 EUR.
Sklep št. 9:
UO je naložil sekretarju, da do konca junija pripravi razpis za Ballpool za sezono 2015/16 ter
razpisa za mednarodna turnirja.
Sklep št. 10:
UO je sprejel sklep, da se do konca junija obvesti klube o možnosti nakupa badmintonskih
topov (sofinanciranje Zveze je v višini 50 %, do maksimalno 1.250,00 EUR, za posamezni top).
8. Panožne športne šole – evidenčni razpis za obdobje 2016-2020 (M. Šrekl)
M. Šrekl je povedal, da se marca izteče štiriletno obdobje panožnih športnih šol, ki so
sofinancirane s strani države, tako da je potrebno že sedaj razmišljati o novem razpisu.
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Sklep št. 11:
UO je sprejel sklep, da se do konca junija pripravi evidenčni razpis za kandidate, ki
izpolnjujejo pogoje, da izrazijo interes in se z osnutkom programa (ob upoštevanju določil
veljavnega pravilnika MIZŠ o vrednotenju programov) lahko prijavijo na BZS do 20.8.2015.
9. Poročila o udeležbi s skupščin BE in BWF (A. Pohar, M. Šrekl)
M. Šrekl in A. Pohar sta predstavila kratka poročila z udeležbe na skupščini BE in BWF.
Posebnih zadev, ki bi zadevale BZS, ni bilo obravnavanih. BE je Zvezo izbrala kot prirediteljico
skupščine 2016, kar pomeni, da je bila naša kandidatura uspešna. M. Šrekl je povedal, da se je
v okviru udeležbe na skupščini BWF udeležil tudi skupščine COMEBA, ki kot organizacija
postaja vedno bolj aktivna in bi bilo treba premisliti o naši aktivni vključitvi.
Sklep št. 12:
UO je naložil sekretarju, da preveri, kako je s plačili članarine in aktivnim sodelovanjem v tej
organizaciji.
10.
Razno
10.1. Predstavnik za javnost – M. Utroša
Člani UO so diskutirali, kakšna je bila prepoznavnost in medijska zastopanost badmintona v
letu 2015, odkar je to področje prevzel Milan Utroša. Ugotovljeno je bilo, da je bilo veliko
vloženega dela in je zato potrebno s tem nadaljevati, čeprav se napredek kaže počasi.
10.2. Prikazovalniki rezultatov
B. Kodrič je poslal predlog sodelovanja pri razvoju projekta Prikazovalnika rezultatov.
Sklep št. 13:
UO je sprejel poslan predlog za nadaljevanje projekta.
10.3. Slovenija igra badminton
M . Šrekl je povedal, da smo bili na razpisu uspešni tudi s programom Slovenija igra
badminton, tako da se bo program izvedel v septembru in oktobru po vzorcu lanskega leta, ko
smo aktivno sodelovali s šolami in projektom Shuttle time.

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

