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Badmintonska zveza Slovenije 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si 
GSM:  031 325 194 (sekretar) 
 

                                                                              Medvode, 24.8.2012 

 
 
ZAPISNIK 
12. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
21.8.2012, od 19.00 do 22.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:   Andrej Pohar, Rok Trampuž, Miha Horvat, Tadej Šeme, Jani Jamnik in Miha 

Košnik   
Odsotni:   Jožef Kuprivec 
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov predhodnih sej (A. Pohar) 

2. Finančno poslovanje Zveze in predstavitev članov Ballpoola za sezono 2012/13 (M. Šrekl) 

3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž) 

5. Finančni načrt dela Zveze za obdobje od 1.9.2012 do 30.4.2013 in plan dela reprezentance za 
obdobje od 1.9.2012 do 30.4.2013 (D. Skerbiš) 

6. Plan dela SNBC v Ljubljani in odločitev o prihodu tujega trenerja (D. Skerbiš) 

7. Delo ŠD Badminton, Trump turnirji v prihodnji sezoni ter posodobitev tekmovalnih lestvic 
(M. Košnik) 

8. Slovenska badmintonska liga za sezono 2012/13 (M. Šrekl) 

9. Nov logotip in nova spletna stran Zveze (M. Šrekl) 

10. Ostale pobude in predlogi 
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

1. Pregled realizacije sklepov predhodnih sej (A. Pohar) 
  
Na začetku seje so člani UO preverili realizacijo sklepov preteklih sej. Nerealizirani so ostali sklepi 
glede finančnega načrta, ki bo predstavljen danes, rezultate ankete bo M. Košnik pripravil do 
novembra. Seznam vaditeljev bo dopolnjen do začetka oktobra, za prvih 10 let ni pravih podatkov, 
ker jih fakulteta ni shranila. Kampi so bili uspešno izvedeni (Summer school, regionalni kamp, 
priprave). Individualni plani igralcev se bodo obravnavali na današnji seji, koledar je bil objavljen 
in usklajen. Nov sistem e-prijav in novega vodenja lestvic bo predstavljen na tej seji. Nasprotovanje 
včlanitvi Speed badminton zveze Slovenije v OKS je bilo uspešno, podana je bila pripomba na 
dnevni red OKS, prav tako je odklonilno stališče OKS sporočil BWF. OKS je posledično odločanje 
o včlanitvi umaknil z dnevnega reda in se bo o tem odločalo na naslednji skupščini OKS oziroma 
takrat, ko bo problematika usklajena med obema zvezama. V mesecu juliju smo imeli še 
inšpekcijski nadzor glede namenske porabe proračunskih sredstev. Zaenkrat je BZS prejela le 
zapisnik nadzora, drugih ukrepov ni bilo. 
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Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 11. redne seje. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze in predstavitev članov Ballpoola za sezono 2012/13 (M. Šrekl) 

Zveza posluje pozitivno, na ministrstvo je bila oddana vloga za izplačilo, tako da bodo sredstva 
nakazana sredi septembra. Odprti so še računi za priprave (nastanitev, dvorana…). Na razpis za 
ballpool se je letos prijavilo 6 znamk (od tega je ena prijava še nepotrjena). 

 

3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
 

Predsednik je prejel poročila članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali pa so opravljali 
naloge za Zvezo. V odsotnosti je predstavil poročilo J. Kuprivca ter postopek glede sodniškega 
licenciranja za D. Jureša, ki še čaka na končno odločitev BE. R. Trampuž je sicer že poslal poročilo 
o delu in ga na kratko pokomentiral, predlagal pa je še, da bi se tudi v letošnji sezoni nadaljevali 
skupni treningi, kjer bi Zveza donirala dve škatli žog na trening.   

 

Sklep št. 2: 

UO je odločil, da se projekt skupnih treningov nadaljuje in se za vsak trening donira 2 škatli žog. R. 
Trampuž pripravi plan treningov za celotno sezono.  
 

4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž) 
 
D. Skerbiš je povedal, da so mladinci in člani opravili priprave po planu. Poročila s posameznih 
priprav bosta pripravila D. Pešehonov in M. Kersnik in jih posredovala članom UO. Pri članih 
prednjači Iztok Utroša, za njim so naslednji igralci: K. Jamnik, P. Flis, K. Stanković… M. Tvrdy se 
bo v tekmovalni ritem vrnila v začetku septembra, njen nastop na OI je D. Skerbiš ocenil kot dober 
in medijsko odmeven. Pri mladincih je nastal manjši problem, saj sta ostala samo M. Šemrov in K. 
Stanković, ki sta trenutno na pripravah na Danskem. Na predlog OVŠ se Urbanu Turku, ki je 
predčasno zapustil članske priprave in ni odšel na trening camp na Dansko (čeprav je bilo v zvezi s 
tem že vse dogovorjeno), zamrzne A status do novega leta, kar pomeni, da ni upravičen do 
financiranja turnirjev s strani BZS. Poleg tega mora U. Turk Zvezi vrniti 300,00 EUR za stroške 
letalske karte. OVŠ predlaga, da se M. Tvrdy na podlagi udeležbe na OI dodeli B status za obdobje 
6 mesecev (do konca februarja). 
 
Sklep št. 3: 
UO je potrdil predlog OVŠ za zamrznitev statusa Urbanu Turku in dodelitev B statusa M. Tvrdy. 
Urban Turk je dolžen Zvezi vrniti 300,00 EUR za stroške letalske karte. 
 

5. Finančni načrt dela Zveze za obdobje od 1.9.2012 do 30.4.2013 in plan dela reprezentance 
za obdobje od 1.9.2012 do 30.4.2013 (D. Skerbiš) 

A. Pohar je povedal, da se bo pod to točko obravnavala tudi 6. točka, saj sta finančno povezani. 
Predstavil je svoje mnenje glede vizije Zveze, ki naj bi bila, da se igralcem omogoči kvalitetne 
treninge z ustreznim prostorom in trenerjem (SNBC). Dolgoročno bi bilo za Zvezo dobro, če bi 
imeli tujega trenerja, seveda pa ob tem ostaja vprašanje, če bo tak trener prinesel to, kar si želimo in 
kar potrebujejo igralci. Vsak od članov UO je podal svoje mnenje glede morebitnega prihoda tujega 
trenerja. M. Horvat je povedal, da misli, da če bi Zveza že imela SNBC, bi bilo potrebno imeti 
najmanj 2 treninga dnevno v SNBC, ne pa en trening in drug trening v matičnem klubu. J. Jamnik je 
povedal, da so igralci skozi vse sestanke pokazali željo, da bi trenirali in da so pripravljeni na 
treninge v centru. R. Trampuž se je strinjal, da je center v Ljubljani potreben, vendar ne ve, kako se 
bo zagotovil nadzor nad igralci pri drugih treningih, ko ti delajo oz. trenirajo v klubu. T. Šeme je 
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poudaril, da bi takšen trener dal dodano vrednost Zvezi, vendar je predhodno potrebno jasno 
določiti vse zadeve povezane s tujim trenerjem. Po izčrpni razpravi je A. Pohar predlagal, da se o 
predlogu za angažiranje tujega trenerja glasuje, predlog je bil sprejet. M. Horvat je poudaril, da se 
ne strinja, da Zveza plača več kakor klub (BK Medvode), če bo imel tuj trener enako število ur 
treningov v SNBC kot v klubu. R. Trampuž je izpostavil, da ga moti, ker bi se trenerja zaposlilo na 
Zvezi, sam pa je zaposlen preko s.p. Ker bi tuj trener prišel s 1.10.2012, bi za september zagotovili 
dopoldanske treninge pod vodstvom R. Trampuža. Vse igralce se pozove, da se do 5.9.2012 prijavo 
za treninge v SNBC in za to plačajo 350,00 EUR za celotno sezono. Po zaključku razprave o 
predlogu finančnega načrta je tega A. Pohar dal na glasovanje, predlog je bil sprejet. 

 
Sklep št. 4: 
UO je s 5 glasovi ZA in enim proti (M. Horvat) sprejel sklep, da Zveza pripelje tujega 
(Indonezijskega) trenerja, ki z svojim delom začne s 1.10.2012. OVŠ se nalaga, da do 20.9.2012 
pripravi načrt dela z zadolžitvami za tujega trenerja. 

Sklep št. 5: 

UO je s 5 glasovi ZA in enim proti (M. Horvat) sprejel finančni načrt za novo sezono.  

Sklep št. 6: 

UO je sprejel sklep, da se I. Utrošu za novo sezono dodelijo finančna sredstva v višini 6.000,00 
EUR ter do 10 škatel žog na mesec, M. Tvrdy 4.000,00 EUR ter L. Petriču 2.000,00 EUR.   

 

6. Plan dela SNBC v Ljubljani in odločitev o prihodu tujega trenerja 

Je bil obravnavan že pri 5. točki. 

 

7. Delo ŠD Badminton, Trump turnirji v prihodnji se zoni ter posodobitev tekmovalnih lestvic 
(M. Košnik) 
M. Košnik je predstavil nov način vodenja lestvic, ki bo sedaj poenostavljen, vendar bo zahteval 
večje sodelovanje organizatorja turnirja. Navodila bodo objavljena na spletni strani Zveze. Pojasnil 
je, kako bo deloval sistem prijav na Trump turnirje, katerih se bodo odslej lahko udeleževali le 
igralci, ki bodo registrirani (člani kluba). Predstavil je še predlog za organizacijo enodnevnih 
regijskih seminarjev za naziv inštruktor badmintona, ki bodo namenjeni: 
-  potrjevanjem licenc vaditeljev badmintona; 
- kot pogoj za udeležbo na naslednjem vaditeljskem seminarju (za lažje določanje kvalitete 
kandidatov); 
- vsem učiteljem in tistim, ki bi želeli delati v badmintonu na nižjem nivoju. 
Predlogi so v prilogi zapisnika. A. Pohar je predlagal, da se sodelovanje s ŠD Badminton nadaljuje 
kot doslej.  

Sklep št. 7: 

UO je sprejel sklep, da T. Šeme postane koordinator za lestvice in registracije tekmovalcev.  

Sklep št. 8: 

UO je potrdil, da se sodelovanje s ŠD Badminton podaljša do konca leta.  

 

8. Slovenska badmintonska liga za sezono 2012/13 (M. Šrekl) 

M. Šrekl je predstavil predlog lige v novi sezoni (priloga zapisnika). 

Sklep št. 9: 

UO je sprejel sklep, da se klube povabi k sodelovanju v ligi in se določi rok za prijavo 15.9.2012. V 
primeru, da se bo prijavilo več kot 12 ekip, se bo razmislilo tudi o ponovni ustanovitvi 2. lige. 
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9. Nov logotip in nova spletna stran Zveze (M. Šrekl) 

A.Pohar je predstavil prizadevanja za nov logotip zveze in podobo spletne strani, ki jo je dizajniral 
N. Vernik.  

 

Sklep št. 10: 

UO je odobril nov logotip Zveze (v prilogi), ki ga bo Zveza začela uporabljati s 1.9.2012. Ravno 
tako se s 1.9.2012 'lansira' nova spletna stran Zveze. 

 

10. Ostale pobude in predlogi 
 
10.1. Nakup projektorja in semaforjev 
M. Košnik je predlagal, da bi Zveza kupila projektor, ki bi ga potrebovali za izvedbo različnih 
seminarjev. Obenem je R. Trampuž še predlagal, da bi Zveza kupila semaforje za prikazovanje 
rezultatov, ki bi jih lahko posojala klubom za turnirje. 
 
Sklep št. 11: 
UO je sprejel sklep, da se bo za nakup projektorja kandidiralo ob novem razpisu Fundacije. 
 
Sklep št. 12: 
UO je sprejel sklep, da se sekretar pozanima glede cene semaforjev in o tem obvesti člane UO, ki se 
bodo nato odločili gleda konkretnega nakupa. 

 
10.2. Zahvala Nikolaju Pešehonovu  
D. Skerbiš je predlagal, da bi se Nikolaju Pešehonovu ob zaključku njegovega delovanja v Sloveniji 
v imenu Zveze primerno zahvalili. 
 
Sklep št. 13: 
D. Skerbiš in sekretar poskrbita za primerno darilo in se N. Pešehonovu v imenu Zveze zahvalita za 
minulo delo. 
 
10.3. Projekt Slovenija igra badminton 
D. Skerbiš je predstavil še projekt Slovenija igra badminton, ki naj bi ga Zveza izvedla s pomočjo 
Fundacije in ministrstva v mesecu septembru. O dogajanju v zvezi s tem projektom bodo člani UO 
pravočasno obveščeni. 
 
 
Naslednji sestanek bo v oktobru. 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS 

 
          Andrej Pohar 
        predsednik BZS 


