Medvode, 10. 6. 2019
ZAPISNIK
9. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 27.
8. 2019, od 19.00 ure do 21.10 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Tadej Šeme, Janez Kovač, Maja Pohar Perme, Rok Trampuž in Gašper
Krivec
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, koledar za sezono 2019/20 (D. Skerbiš)

5.

Izobraževanja za trenerje (R. Trampuž)

6.

Organizacija Evropskih prvenstev (T. Šeme, M. Šrekl)

7.

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. Sklep glede plana hospitacij od Dušana še ni
bil realiziran, ostali sklepi so bili realizirani. Zadeve bodo obravnavane pri naslednjih točkah.
Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 8. seje UO.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)
Trenutno finančno stanje je pozitivno, s strani MIZŠ je bil nakazan že drug del sredstev za
člansko in mladinsko reprezentanco. Tako so sredstva od MIZŠ dobljena v celoti. Rok in Dušan
bosta svoji poročili predstavila pri naslednji točki. J. Kovač bo rezultate plačevanje in prijavnine
predstavil pri naslednji točki.
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3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC,
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž)
D. Skerbiš je povedal, da sta z 1.7.2019 Rok Trampuž in on prevzela vodenje SNBCja. Predstavil
je, kako je potekalo delo v centru čez poletje. Problemi, ki se pojavljajo so odsotnost nekaterih
igralcev, za katere se ne ve razlogov neudeležbe. G. Krivec je predstavil še mnenja igralcev, ki
trenirajo v SNBCju. Poudaril je nekaj pozitivnih zadev ter tudi nekaj potrebnih izboljšav. Stanje
bomo spremljali še naprej in analizirali potrebne izboljšave.
Sklep št. 2:
UO je naložil Roku in Dušanu, da opravita razgovor z igralci, ki se ne udeležujejo treningov v
SNBCju oz. ne trenirajo po pričakovanju trenerjev, ter na podlagi razgovorov pripravita
poročilo za UO.
4. Tekmovalni pravilnik, koledar za sezono 2019/20 (D. Skerbiš, M. Pohar-Perme)
Koledar za novo sezono je bil objavljen. M. Pohar Perme je predstavila predloge sprememb
Tekmovalnega pravilnika, ki še niso usklajene na Tekmovalni komisiji. Ker mnenje v
Tekmovalni komisiji ni usklajeno, se bo do konca avgusta ponovno poslala anketa s
konkretnimi vprašanji klubom glede mladinskih turnirjev.
Sklep št. 3:
D. Skerbiš pripravi anketo in jo posreduje klubom, rok za odgovore 6.9.2019.
Sklep št. 4:
UO je sprejel, da se v Tekmovalni pravilnik vključijo spremembe in upoštevajo rezultati ankete.
Popravljen Tekmovalni pravilnik se posreduje članom UO do 14.9.2019, ki bo korespondenčno
potrdil popravljen pravilnik.
5. Izobraževanja za trenerje (R. Trampuž)
Predsednik je povedal, da bosta organizacijo za usposabljanje prevzela M. Šrekl in T. Šeme. M.
Šrekl je povedal, da je že v stiku z OKS in da je že potrjen termin za licenčni seminar, ki bo 21. –
22.9.2019, kraj bo še izbran. V septembru se bo začelo tudi usposabljanje za trenerja Stopnja 1,
predviden datum začetka bo 26.9.2019. Usposabljanje mora potrditi še OKS, ki bo tudi objavila
razpisa za licenčni seminar in usposabljanje za Stopnjo 1.
6. Organizacija Evropskih prvenstvih v letih 2021, 2022 in 2023
T. Šeme je predstavil nadaljnje pogovore glede organizacije Evropskih turnirjev v naslednjih
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letih (Evropsko prvenstvo do 17 let in Evropsko veteransko prvenstvo). Zaenkrat še ni nič
določeno, BE naj bi na septembrski seji potrdila organizatorje teh dveh turnirjev.
7. Razno
7.1 . Plačevanje igralnin za turnirje
J. Kovač je povedal kako je v zadnjem letu potekalo plačevanje računov za igralnine.
7.2. Nakup majic BZS
BZS je v mesecu avgustu kupila majice v nacionalnih barvah (modre in zelene) in jih potiskala
z napisom Slovenia, ter logotipom BZS. Majice so tako na voljo za igralce in klube, ki se lahko za
naročilo obrnejo na sekretarja BZS.
Sklep št. 5:
UO je sprejel, da se majice BZS ponudijo klubom in registriranim igralcem po ceni 14,50 EUR (z
DDV), za naročilo se obrnejo na sekretarja BZS.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

