
 

 

                     Medvode, 18.4.2016 
 

ZAPISNIK 
13. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v soboto, 
16.4.2016, od 15.00 do 17.15 ure, v prostorih hotela Sotelia v Podčetrtku. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme in Jani Jamnik 
Odsotni:  Miha Horvat in Jožef Kuprivec (ter Dušan Skerbiš) 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar) 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

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

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

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

4. Nacionalne panožne športne šole, pritožba (A. Pohar) 

5. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)  

6. Skupščina 2016 – pregled gradiva (A. Pohar) 

7. 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. Pogodb za organizacijo mednarodnih 
turnirjev še nismo podpisali. V času od pretekle seje smo imeli inšpekcijski nadzor projekta 
Slovenija igra badminton. V marcu so bile volitve za nadomestnega člana Sveta Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, na katerih smo na podlagi razgovorov 
podprli kandidata teniške zveze, ki je bil izvoljen. Sklepa MIZŠ (sofinanciranje programov za 
leto 2016) še nismo prejeli, zato pogovorov z D. Pešehonovim še nismo nadaljevali. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 12. redne seje. 
 

2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Predsednik je povedal, da smo s strani FŠO prejeli še odločbo za mladice (D2), v okviru katere 
smo prejeli enak obseg sredstev kot v preteklem letu.  Trenutno smo dobili nakazilo za prva 
dva obroka po pogodbi D1. 
R. Trampuž je predstavil svoje poročilo in dogovore z gimnazijo Šiška. S sodelovanjem so se 
člani UO strinjali, tako da se predvidoma do skupščine podpiše dogovor o sodelovanju. M. 
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Košnik je predstavil svoje poročilo. Predsednik je predstavil še poročilo D. Skerbiša in ob tem 
izpostavil, da je I. Utroša obvestil D. Skerbiša, da zaradi klubskih obveznosti ne bo nastopil na 
turnirju Slovenia International. 
 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
Predsednik je delovanje reprezentanc predstavil že pri točki 2. Potekala je tudi razprava o 
morebitni potrebi po prehodu mladinskih kategorij na koledarsko leto (sedaj so kategorije 
vezane na sezono), kar bi povzročilo potrebo po organizaciji po dveh državnih prvenstev v 
vsaki kategoriji v enem koledarskem letu. Odločitev o morebitnem prehodu bo UO BZS 
predvidoma sprejel na naslednji seji.  
 
4. Nacionalne panožne športne šole, pritožba (A. Pohar) 
 
Predsednik je predstavil sklep MIZŠ, s katerim je to zavrnilo pritožbo BZS glede izbora 
trenerjev za panožne športne šole. Ob tem je pojasnil, da lahko sedaj Zveza sproži upravni 
spor pred upravnim sodiščem ali zaključi z zadevo. Sledila je razprav o možnostih uspeha v 
morebitnem upravnem sporu. 
 
Sklep št. 2: 
Člani UO so soglasno odločili, da se vloži tožba glede izbora panožnih športnih šol na Upravno 
sodišče RS.  
 

5.  Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)  
 
M. Šrekl je predstavil potek organizacije Evropskega veteranskega prvenstva. Na spletni strani 
Evropske zveze razpis zaenkrat še ni bil objavljen. Objavili ga bodo po zaključku Evropskega 
članskega prvenstva. Glede na to se bodo glavne aktivnosti začele po objavi razpisa in 
obrazcev na spletni strani. Predlagalo se je, da bi se za prihode uporabljalo samo eno letališče 
(Zagreb). 
 
Sklep št. 3: 
UO je sklenil, da se bo organizacijski odbor sestal pred skupščino BZS v mesecu maju. 
 

6. Skupščina 2016 – pregled gradiva (A. Pohar) 
 
Skupščina bo 14.5.2016, kar pomeni, da je potrebno gradivo za skupščino članom BZS poslati 
do 29.4.2016. Klube se bo obvestilo, da lahko do 25.4.2016 pošljejo morebitne predloge 
(gradivo za skupščino) in predlagajo kandidate za disciplinsko komisijo in nadzorni odbor.  
Na skupščini se bo spreminjal Statut in sicer so se dodale dejavnosti, ki jih sedaj potrebujemo 
za organizacijo Evropskega veteranskega prvenstva. Poleg tega je predvideno, da se mandat 
nadzornemu odboru spremeni z dveh let na štiri leta, enako velja za mandat članov 
disciplinske komisije. Navedeno bo povzročilo, da bo nadzorni odbor nadziral delovanje dveh 
različnih upravnih odborov, kar bo zagotovilo kontinuiteto dela. 



 
 
 
 

   
 

stran 3 od 3 

 

Prav tako se bo na skupščini sprejemal nov Disciplinski pravilnik (na v javno razpravo dani 
predlog so prispele le pripombe članice disciplinske komisije, ki so se delno upoštevale in se je 
pripravil nekoliko spremenjen predlog). Zaradi sprejema novega Disciplinskega pravilnika je 
podan tudi predlog ustreznih sprememb Statuta. 
Na skupščini se bo spreminjal tudi Registracijski pravilnik, v okviru katerega so predlagani 
manjši tehnični popravki, zlasti v zvezi z registracijami tekmovalcev in možnostjo njihovega 
nastopanja na tekmovanjih.  
Zaradi predlaganih sprememb notranjih pravil BZS in volitev članov nove disciplinske 
komisije ter novega nadzornega odbora se člane BZS vabi, da se skupščine udeležijo v čim 
večjem številu. 
 
Sklep št. 4: 
UO je sklenil, da lahko člani BZS skladno z določilom 5. člena Poslovnika skupščine BZS 
najkasneje do 25.4.2016 sekretarju BZS pošljejo morebitne predloge (gradivo za skupščino) in 
predlagajo kandidate za disciplinsko komisijo in nadzorni odbor. O navedenem člane BZS 
obvesti sekretar. 
 
Sklep št. 5: 
Člani UO so soglasno sprejeli predlagane spremembe Statuta, Disciplinskega pravilnika in 
Registracijskega pravilnika, ki se bodo obravnavali na skupščini BZS. 
 
 
7. Razno 
7.1. Prošnja BK Karizma 
BK Karizma je na BZS naslovil prošnjo za pomoč pri nakupu majic za turnir za otroke (U9 in 
U11 kategorije), ki bo prvi takšen turnir v tej regiji. 
 
Sklep št. 6: 
Člani UO so sprejeli sklep, da se BK Karizma odobri 200,00 EUR za nakup majic, kot podpora 
pri organizaciji prvega takšnega turnirja. 
 
7.2. Prošnja BK Bit 
BK Bit je na UO naslovil prošnjo, da bi BZS prispevala žoge za skupne treninge A. Krapeža in 
M. Ivaniča, ki bodo potekali na Bitu. 
 
Sklep št. 7: 
UO je odobril prispevek v žogah, ki pa bodo namenjene samo za skupne treninge A. Krapeža in 
M. Ivaniča. 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS       

Andrej Pohar, 
                    predsednik BZS 


