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

                                                                              Medvode, 23.8.2011 

 
 
ZAPISNIK 
7. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
23.8.2011, od 19.30 do 22.20 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215 
Medvode 
 
Prisotni:   Andrej Pohar, Jani Jamnik, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme     
Odsotni:   Jožef Kuprivec, Miha Horvat 
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagam naslednji dnevni red:  

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar) 

2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 

3. Potrditev članov Ballpoola za sezono 2011/12 

4. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

5. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

6. Predstavitev poročil o delu in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (D. Skerbiš) 

7. Badmintonska liga v sezoni 2011/12 

8. Potrditev strategije BZS (D. Skerbiš) 

9. Ostale pobude in predlogi 

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

 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) 
  
A. Pohar je predstavil sklepe pretekle seje, ki so bili skoraj v celoti realizirani. Neplačniki članarine 
so bili pozvani, zaenkrat še niso plačali, tako da se M. Košniku nalaga, da vsakega člana še enkrat 
telefonsko pozove. Njihovo članstvo je do nadaljnjega zamrznjeno. Do sestanka z BK Ljubljana, 
kljub pobudi s strani BZS, zaenkrat še ni prišlo. V primeru, da bo BK Ljubljana izrazila željo, da se 
sreča s predstavniki BZS, bo sestanek organiziran v kratkem. R. Trampuž se je dogovoril za skupne 
treninge ljubljanskih klubov, dokončni dogovor bo potrjen v začetku septembra na sestanku klubov, 
ki bodo sodelovali s svojimi igralci. Na korespondenčni seji se je potrdil koledar za sezono 2011/12 
in nakup žog za poletne priprave. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 6. redne seje in korespondenčne seje. 
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2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 
 

Zveza še naprej posluje pozitivno, Zveza mora poravnati še račune za poletne priprave, MŠŠ je 
nakazala celotna sredstva za leto 2011, prav tako Fundacija, ki je dne 18.8.2011 nakazala še 4. 
obrok, zadnji po pogodbi za vrhunski šport. 

 

Sklep št. 2: 

UO je sprejel sklep, da se zaradi gospodarnosti za del sredstev na bančnem računu Zveze podaljša 
bančna vezava za nadaljnje 3 mesece.  

 

3. Potrditev članov Ballpoola za sezono 2011/12 
 
Zaenkrat so članstvo v Ballpoolu potrdile 3 znamke (Forza, Trump in RSL), čaka se še na dokončno 
potrditev s strani dveh novih morebitnih članov oziroma predstavnikov družb, ki jih zastopajo. 
 
Sklep št. 3: 
UO nalaga sekretarju, da članom ballpoola posreduje pogodbe, poleg tega jih opozori, da morajo 
celotno kvoto žog prispevati do konca septembra. 
  

4. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
 

Predsednik je prejel poročila članov UO, razen Mihe Horvata, Jožefa Kuprivca in Tadeja Šemeta, ki 
od zadnje seje niso imeli zadolžitev. R. Trampuž je še enkrat na kratko predstavil izvajanje 
programa kadetske reprezentance in dela na poletnih pripravah. D. Skerbiš je predstavil spremembe 
Tekmovalnega pravilnika (glede višine denarnih nagrad za najvišje uvrščene na lestvicah – člen 5.1) 
in Pravilnika o organizaciji tekmovanj (glede praktičnih namesto denarnih nagrad na A in B 
turnirjih – člen 10) (oba pravilnika v prilogi). M. Šrekl in M. Košnik sta predstavila smernice s 
sestanka glede razvoja in širitve badmintona v Sloveniji (zapisnik v prilogi). Potrebno je ustanoviti 
Komisijo za razvoj, ki jo bo vodil Marko Šošterič in bo skrbela za pridobivanje novih članov BZS. 
 
Sklep št. 4: 
UO je potrdil izvajanja dela kadetske in članske reprezentance. 
 
Sklep št. 5: 
UO je potrdil spremenjena pravilnika. 
 
Sklep št. 6:  
UO je potrdil zapisnik in smernice sestanka za razvoj badmintona. UO je obenem ustanovil 
Komisijo za razvoj in za predsednika določil Marka Šošteriča. Naloga predsednika je, da v regijah 
poišče člane komisije. BZS bo za delo komisije in razvoj badmintona preko Športnega društva 
Badminton namenila 600,00 EUR za obdobje september do november 2011. Po preteku tega 
obdobja bo narejena evalvacija učinkovitosti namenjenih sredstev. 
 
Sklep št. 7: 
UO je določil, da program Tournament planner lahko uporablja samo klub – član Zveze, ravno tako 
lahko na tekmovanjih Trump lige (Grand prix in Open turnirji) nastopajo samo igralci, ki so člani 
Zveze. 
 

5. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
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Člani so prejeli poročila od vseh trenerjev. Pozitivno je, da smo ponovno dobili manjšo 
reprezentanco na čelu z L. Petričem in I. Utrošem. Pridobili bomo nov status perspektivnega 
razreda (U. Turk). Priprave so bile dobro izpeljane. M. Tvrdy je predložila plan treningov in 
udeležbe na tekmovanjih, od začetka maja do konca avgusta je za udeležbo na tekmovanjih porabila 
cca. 7.000,00 EUR. 

 

Sklep št. 8: 

UO je sklenil, da se Majo Tvrdy obvesti, koliko denarja je porabila od začetka maja 2011 in da ima 
do konca koledarskega leta, glede na proračun BZS in sredstva, ki so zanjo namenjena, na voljo le 
še 3.000,00 EUR.  

 

Sklep št. 9: 

UO je potrdil, da ima Špela Silvester zaradi treninga v tujini na voljo letni fond 6.000,00 EUR, ki 
ga lahko koristi za tekmovanja in priprave. 

 

6. Predstavitev poročil o delu in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (D. Skerbiš) 

 

Poročilo o delu in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (vključujoč poročilo glede I. 
Utroše) je bilo obravnavano pri prejšnji točki. 

 

7. Badmintonska liga v sezoni 2011/12 

 

M. Šrekl je pojasnil, da se je v ligo za naslednjo sezono prijavilo 12 ekip. Predlagal je, da se liga 
izvede kot v pretekli sezoni, predtekmovanje za 8 ekip, ki v dveh tekmovalnih dneh odigrajo tri 
tekme v dveh skupinah. Najboljša ekipa iz vsake skupine napreduje v tekmovanje za prvaka, kjer se 
jim pridružijo najboljše štiri ekipe pretekle sezone. Ostalih 6 ekip igra za mesta od 7. do 12. 

 

Sklep št. 10: 

UO je potrdil predlog lige za novo sezono in nalaga koordinatorju, da do 15.9.2011 objavi natančni 
razpored tekmovanja. 

 

8. Potrditev strategije BZS (D. Skerbiš) 

 

Pobud oziroma predlogov klubov glede osnutka strategije ni bilo, tako da je D. Skerbiš upošteval 
predlog predsednika o zaostritvi kriterijev za kvote ter predlog M. Šrekla za dodatna pojasnila glede 
pomena kvot (kaj prinese določena kvota). 

 
Sklep št. 11: 
Potrdi se strategija BZS za obdobje 2011-20120 (v prilogi). 

 

9. Ostale pobude in predlogi 
9.1. Summer school 
Člane Zveze se obvesti, da je Zveza na podlagi najuspešnejše kandidature pridobila organizacijo 
Badminton Europe Summer School v letu 2012. Projekt bosta vodila D. Skerbiš in M. Šrekl. 
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9.2. Prošnja za pomoč BK Mirne 
D. Skerbiš je izpostavil finančne težave Badmintonskega kluba Mirna, ki so nastale zaradi izgube 
glavnega sponzorja (TOM Mirna). V prošnji, ki so jo naslovili na Zvezo, prosijo za enkratno pomoč 
v obliki badmintonskih žog. 
 
Sklep št. 12: 
UO je odobril enkratno izredno pomoč klubu v obliki 25 škatel žog. 
 
9.3. Mednarodno prvenstvo Slovenije 
BK Medvode je izrazila interes za organizacijo Mednarodnega prvenstva Slovenije v letu 2012. 
 
Sklep št. 13: 
UO nalaga sekretarju, da obvesti klube, da se do 15.9.2011 lahko prijavijo za organizacijo 
mednarodnega prvenstva. V primeru, da interesa ne bo, bo organizacijo dobil BK Medvode. 
 
9.4. Mednarodni turnirji do 17 let 
D. Skerbiš je predstavil predlog Švicarske zveze, ki pripravlja evropsko ligo do 17 let (na podoben 
način, kot potekajo tekmovanja v Evropski mladinski seriji do 19 let). Naša Zveza je že povezana s 
Švicarsko zvezo, ki bo v testno obdobje vključila tudi en slovenski turnir in sicer je predlog, da se 
vključi Mednarodni mladinski turnir v Medvodah. 
 
9.5. Oprema reprezentanc 
R. Trampuž je predlagal, da se objavi razpis na strani Zveze glede sponzoriranja (opreme) kadetske 
reprezentance, ki bo nastopila ne Evropskem prvenstvu do 17 let. 
 
Sklep št. 14: 
UO nalaga D. Skerbišu, da do 1.9.2011 pripravi razpis za sponzoriranje v obliki opreme za kadetsko 
reprezentanco. Razpis bo objavljen na strani BZS in poslan članom Ballpoola.  
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl 
sekretar BZS 
 

 
          Andrej Pohar 
        predsednik BZS 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


