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Badmintonska zveza Slovenije 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 

elektronska pošta: info@badminton-zveza.si 
GSM:  031 325 194 (sekretar) 

 

                                                                            Medvode, 14.11.2012 

 
 
ZAPISNIK 
13. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
13.11.2012, od 19.00 do 22.15 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Horvat, Jani Jamnik in Miha Košnik, Jožef Kuprivec   
Odsotni:   Tadej Šeme, Rok Trampuž 
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

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

2. Finančno poslovanje Zveze in plan realizacije financ do konca koledarskega leta (M. Šrekl) 

3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

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

5. Plan dela SNBCja v Ljubljani, delo OVŠ in prihod tujega trenerja (R. Trampuž in D. Skerbiš) 

6. Delo ŠD Badminton, pridobivanje novih članov, lestvice in rezultati ankete (M. Košnik) 

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

8. Poročilo o izvedbi projekta Slovenija igra badminton, ter izvedba BE seminarja Coach 
Education Level 1 

9. Razpis Fundacije za šport za leto 2013 (M. Šrekl in D. Skerbiš) 

10. Plan dela za leto 2013 in finančni plan 2013 (M. Šrekl in D. Skerbiš) 

11. Nova spletna stran BZS in vodenje lestvic (D. Skerbiš, M. Šrekl in T. Šeme) 

12. Ostale pobude in predlogi 

12.1. Večnivojska tekmovanja in Zoisove štipendije (OVŠ) 

12.2. Shuttle time (M. Šrekl) 

 
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. Delni rezultati ankete so bili 
poslani (anketa se bo malce poenostavila in se bo z njo nadaljevalo, dokler se ne bo dobilo rezultate 
skoraj vseh šol), ravno tako je bil poslal seznam vaditeljev, ki bo objavljen na spletu. Vsi člani 
ballpoola (šest) so že izpolnili svoje obveznosti in Zvezi donirali žoge. Skupni treningi v Ljubljani 
potekajo od septembra (dva treninga do sedaj), plan za naprej pa še ni pripravljen.  Člani UO še 
niso prejeli poročila s poletnih priprav. U. Turk še ni plačal svojega dolga do BZS, je pa obljubil da 
bo to kmalu storil. Nekaj semaforjev je bilo kupljenih (4), ki pa so bili po enem turnirju že uničeni, 
tako da se jih bo skušalo delno popraviti. Zahvala N. Pešehonovu še ni bila realizirana. A. Pohar je 
obvestil člane UO, da sta bila z D. Skerbišem na sestanku na OKS glede nove kategorizacije, ki naj 
bi se spreminjala z začetkom leta 2013. Možnost za vložitev sprememb bo konec leta. 
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Sklep št. 1: 
R. Trampužu se nalaga, da do 20.11.2012 pripravi plan skupnih treningov do konca sezone. 
 
Sklep št. 2: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 12. redne seje. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze in plan realizacije financ do konca koledarskega leta (M. Šrekl) 

 

Zveza posluje pozitivno, na ministrstvo in Fundacijo je bila oddana vloga za zadnje izplačilo 
sredstev za izvedbo projekta Slovenija igra badminton, tako da bodo sredstva nakazana v začetku 
decembra. Računi so v večini plačani,  odprt ostaja še račun (STAL) za nakup letalske karte za M. 
Tvrdy iz leta 2011, kjer ni rešeno vprašanje kdo bi moral plačati novo karto, ki je bila narejena na 
podlagi zavarovane letalske karte. V primeru, da bo karto potrebno plačati, bo znesek izplačan iz 
fonda M. Tvrdy. 

 

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. Člani so na kratko predstavili poročila. J. Kuprivec je predstavil predloge sodniške 
komisije, ki so jih člani dobili pred sejo, tako da se je predlagalo, da predloge uskladita sodniška in 
tekmovalna komisija, ter usklajene predloge posredujeta UO. Predlog je bil še glede nakupa novih 
majic z novimi našitki, ki jih bi bilo potrebno spremeniti v okviru spremembe celostne podobe 
Zveze. 

 

Sklep št. 3: 

UO je odločil, da se za sodnike odobri 250,00 EUR za zaključno večerjo. Nakup sodniških majic pa 
se bo odobril na podlagi predračuna in finančnih zmožnosti zveze ob koncu koledarskega leta. 
 

4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž) 
 
D. Skerbiš je predstavil delo članske in mladinske reprezentance, ter sklepe, ki jih je članom UO 
posredoval OVŠ. M. Tvrdy trenira v Medvodah, I. Utroša v Lendavi, L. Petrič v Avstriji, 
omenjenim igralcem se v okviru SNBC v Ljubljani priključujeta še A. Roj in K. Jamnik. Zveza je s 
strani OKS dobila obvestila, da bodo v prihodnjem letu (20.-30.6.2013) potekale Sredozemske igre 
v katere je ponovno vključen badminton.  
 
Sklep št. 4: 
UO je potrdil sklepe Odbora za vrhunski šport. 
 

5. Plan dela SNBCja v Ljubljani, delo OVŠ in prihod Indonezijca (R. Trampuž in D. Skerbiš) 

A. Pohar je še enkrat predstavil dogajanje povezano z Indonezijcem, ki naj bi prišel v mesecu 
januarja s turistično vizo za enomesečno obdobje testiranja. Do prihoda Indonezijce treninge v 
SNBC vodi R. Trampuž. 

 
Sklep št. 5: 
UO je sprejel, da so treningi v SNBC za M. Tvrdy, K. Jamnika in A. Roja obvezni. R. Trampuž 
mora mesečno obveščati UO o aktivnosti in udeležbi na treningih. 
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6. Delo ŠD Badminton, pridobivanje novih članov, lestvice in rezultati ankete (M. Košnik) 

M. Košnik je predstavil delo ŠD badmintona in rekreativne turnirje. Zadeve v zvezi z rekreativnimi 
turnirji potekajo po planu in se vpisujejo že novi igralci. Do problemov prihaja pri podvajanju 
vpisov igralcev, tako da je predlagal, da bi vpise novih igralcev pozorno spremljali in v primeru, da 
se posamezni igralec vpiše za določeni klub, se ta klub o tem obvesti. Klub z povratno informacijo 
potrdi vpis. Delni rezultati ankete so bili že poslani, za prave rezultate pa je potrebno dobiti 
odgovore vseh šol.  
 
Sklep št. 6: 
UO je sprejel, da ŠD badminton ureja podatke z vpisi in koordinira vpise med klubi.  

 

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

 
M. Šrekl je predstavil plan sistema za ligo. Glede na pripravljen predlog so se člani UO zavzeli, da 
bi se predtekmovalni del lige odigral v dveh skupinah z  6 ekipami (vsaka ekipa po en dvoboj z 
vsako), prvi dve ekipi vsake skupine in boljša tretja ekipa napredujejo v play off , ostalih sedem 
ekip igra play out po sistemu vsaka z vsako po enkrat.   

 

Sklep št. 7: 

UO je sprejel sklep, da se potrdi predlagana izvedba lige s predlagano kotizacijo in nagradnim 
skladom.  

 

8. Poročilo o izvedbi projekta Slovenija igra badminton, ter izvedba BE seminarja Coach 
Education Level 1 

 

M. Šrekl je najprej predstavil poročila projekta Slovenija igra badminton in sicer samo izvedbo po 
klubih (v prilogi zapisnika). Projekt je bil uspešen, posebej pa so se izkazali organizatorji v 
Lendavi, ter dveh novih klubih (Karizma in Sele-Vrhe). Če se bo se projektom nadaljevalo v 
prihodnjem letu, bo morala sama Zveza vložiti še več sredstev v samo promocijo. Pri projektu je 
sodelovalo 10 klubov, od tega jih je 9 pravočasno oddalo poročila in na podlagi poročil so tudi že 
dobila sredstva s strani BZS. BK Bit je poročilo oddal prepozno (konec oktobra), zato se jim 
sredstva niso odobrila (prejeli so le 6 škatel žog). Klub je vložil prošnjo UO, da se jim kljub 
prepozno vloženemu poročilu vseeno odobri nekaj sredstev, saj so v sam projekt vložili kar nekaj 
sredstev. M. Šrekl je predstavil še izvedbo seminarja Coach Education Level 1, ki je v organizaciji 
Badminton Europe in BZS potekal od 26.-28.10.2012 v Medvodah. Na seminarju, ki je bil odlično 
izveden (pohvala s strani vodje seminarja in BE) so sodelovali trije slovenski trenerji (M. Kersnik, 
R. Trampuž in J. Šušteršič), ki naj bi pridobili licenco tutorja za omenjeno trenersko stopnjo. Ob 
tem je M. Šrekl predstavil še drug projekt BE, ki ga izvaja pod okriljem Svetovne badmintonske 
zveze (BWF) in sicer Shuttle time. V terminu od 16.-18.11.2012 bo v Dublinu potekal drugi 
seminar za tutorje Shuttle time projekta, na katerega na začetku Zveza ni prijavila nobenega 
kandidata (kratek rok za prijave), naknadno pa je BE ob angažiranju Zveze, da začne v Sloveniji z 
omenjenim projektom povabila našega predstavnika, tako da se bo seminarja udeležil M. Šrekl, ki 
bo nato nadaljeval s tem projektom v Sloveniji. Z Miletom Čukom je že dogovorjen prevod 
celotnega gradiva, ki bo služilo za pravi začetek dela. 

 

Sklep št. 8: 

UO je sprejel sklep, da se glede na to, da je BK Bit sodeloval pri projektu, namesto sredstev nameni 
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še 6 škatel žog. 

Sklep št. 9: 

UO je sprejel, da se na BE naslovi uradni dopis po vključitvi Slovenije v projekt Shuttle time. 

 

9. Razpis Fundacije za šport za leto 2013 (M. Šrekl in D. Skerbiš) 

M. Šrekl je predstavil nov razpis Fundacije za šport za leto 2013. Vsi Slovenski klubi so bili o 
razpisu obveščeni in prav tako o možnosti predlaganju programov, ki bi jih izvedli v letu 2013 in bi 
lahko bili sofinancirani s strani Fundacije. Do roka (12.11.2012) se je s popolnim programom javil 
le BK Kungota, s strani BK Ljubljana pa smo prejeli povpraševanje glede nakupa opreme. S strani 
BZS se pojavlja potreba po nakupu projektorja za različne seminarje, ter prenosnikov (sodniška 
organizacija in ŠD badminton za rekreativne turnirje).  

 

Sklep št. 10: 

UO je zadolžil D. Skerbiša in M. Šrekl, da pripravita gradivo za razpis, kjer pri nakupu tehnologije 
kandidirata za projektor in 2 prenosnika, vneseta program poletni taborom Kungota, ter še 
morebitne ostale programe, ki bi jih lahko pripravila sama Zveza. 

 

10. Plan dela za leto 2013 in finančni plan 2013 (M. Šrekl in D. Skerbiš) 

M. Šrekl in D. Skerbiš sta predstavila plan dela za leto 2013 in finančni plan za leto 2013 (v 
prilogi). 

 

Sklep št. 11: 

UO je soglasno sprejel plan dela za leto 2013 in finančni plan za leto 2013. 

 

11. Nova spletna stran BZS in vodenje lestvic (D. Skerbiš, M. Šrekl in T. Šeme) 

D. Skerbiš je predstavil potek prenove celostne podobe in prenove internet strani. Pripravljene so 
predloge za dopise, račune…, Tako nov logotip kot ostale zadeve vezane na prenovo celostne 
podobe, se bo začelo uporabljati z objavo nove spletne strani. Člani UO so še ugotovili, da lestvice 
še zmeraj niso dokončno urejene in ažurirane. 

 

Sklep št. 12: 

Nova spletna stran bo objavljena 20.11.2012 in do konca koledarskega leta bodo možne pripombe 
in ideje uporabnikov, ki se jih bo skušalo upoštevati. 

 

Sklep št. 13: 

UO nalaga, da T. Šeme do 20.11.2012 uredi vse lestvice. 

 

11. Ostale pobude in predlogi 
 

11.1. Večnivojska tekmovanja in Zoisove štipendije (OVŠ) 
D. Skerbiš je predstavil problem, ki se je pojavil s pridobivanjem Zoisovih štipendij, saj naša 
državna prvenstva niso dvonivojska in zato se ne priznavajo. D. Skerbiš je zato predlagal, ali da se 
spreminjajo naša tekmovanja, v smeri več nivojev, ali pa da se vloži pritožbo na Javni sklad. Kot je 
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bila podana informacija je namen Javnega sklada, da zaradi pomanjkanja sredstev zmanjša število 
prejemnikov teh sredstev in zato zaostruje pogoje pridobitve. 
 
Sklep št. 14: 
UO je sprejel sklep, da D. Skerbiš še enkrat preveri zadevo pri Javnem skladu in preveri možnosti 
pritožbe ali spremembe tekmovanj. 

 
11.2. Shuttle time 
Točka je bila obravnavana pri točki št. 8. 
 
 
11.3. Rekreiraj se 
D. Skerbiš je predstavil sodelovanje s spletno stranjo www.rekreiraj.se 
 
Sklep št. 15: 
D. Skerbiš obvesti vse klube o možnosti vpisa in sodelovanja na tej spletni strani. 
 
Naslednji sestanek bo v decembru. 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS 

 
          Andrej Pohar 
        predsednik BZS 


