
 

 

                     Medvode, 23. 6. 2016 
 

ZAPISNIK 
 

15. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 22. 
6. 2016, od 19.10 ure do 21.15 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 
4, 1215 Medvode. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme in Jožef Kuprivec 
Odsotni:  Miha Horvat in Jani Jamnik 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš 
 

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. Liga, tekmovalni sistemi in tekmovalni koledar za sezono 2016/17 (D. Skerbiš, T. Šeme) 

5. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 

6. Evropsko veteransko prvenstvo (M. Šrekl, D. Skerbiš) 

7. Razno 

7.1. Ballpool 
7.2. Slovenija igra badminton 
7.3. Evropsko prvenstvo mešanih ekip 
7.4. Pomoč klubom 

(točka razno je bila s posameznimi dodatnimi podtočkami dopolnjena na sami seji) 
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) 
Pregledala se je realizacija sklepov pretekle seje. MIZŠ še zmeraj ni odgovorilo na pritožbo glede 
sofinanciranja letnega programa športa. S strani Upravnega sodišča smo prejeli odgovor MIZŠ 
na tožbo, tako da bo BZS v nadaljevanju pripravila vlogo. Upravna enota je potrdila spremembe 
Statuta BZS. Podatki glede Balkanske zveze se še pridobivajo. Realizacija drugih sklepov je 
razvidna iz nadaljevanja. Drugih posebnostih ni bilo. Korespondenčno je bilo potrjeno, da BZS 
prevzame organizacijo kvalifikacijskega turnirja za Evropsko prvenstvo mešanih ekip. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 14. redne seje. 
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2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Predsednik je povedal, da trenutno zaradi izdajanja računov za Evropsko veteransko 
prvenstvo, poslujemo pozitivno, ter da je Zveza likvidna. 
M. Košnik je z D. Skerbišem v koledarju za novo sezono uskladil termine za Trump ligo. R. 
Trampuž je predstavil vsebino sestanka, ki ga je imel OVŠ z D. Šaleharjem (in ostalimi), ter delo 
reprezentanc v novi sezoni. R. Trampuž je poslal osnutek pogodbe o sodelovanju med 
Gimnazijo Šiška in BZS.  
 
Sklep št. 2: 
UO je potrdil načrt dela z reprezentanco za sezono 2016/17, ki ga je pripravil OVŠ. 
 
Sklep št. 3: 
UO je sprejel osnutek pogodbe med Gimnazijo Šiška in BZS in jo bo predsednik podpisal. 
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je podal poročilo o delu reprezentanc. Razen dveh mladinskih tekmovanj (Srbija in 
Češki Krumlov) drugih tekmovanj ni bilo. Vsi reprezentantje so bili seznanjeni s planom dela za 
naslednjo sezono, ponovno se k sodelovanju povabi I. Utrošo. Turnirji bodo (so)financirani na 
podlagi internih kategorizacij. BZS je trenerju D. Pešehonovu v smislu nadaljevanja pogovorov 
o sodelovanju ponudila drugačne pogoje, ki jih je D. Pešehonov sprejel kot finančno ustrezne, 
vendar je sodelovanje kasneje zaradi osebnih razlogov zavrnil.  
 
Sklep št. 4: 
UO je sklenil, da BZS še naprej išče trenerja za člansko reprezentanco in potrdil plan dela za 
naslednjo sezono. 
 
4. Liga, tekmovalni sistemi in tekmovalni koledar za sezono 2016/17 (D. Skerbiš, T. 

Šeme) 
Tekmovalni koledar je bil objavljen in poslan klubom, prijave so možne do 5. 7. 2016. A turnir 
je zaradi števila tekem ponovno dvodneven. Za ligo zaenkrat še ni bilo opravljenih razgovorov. 
 
Sklep št. 5: 
UO je zadolžil komisijo, da do 1. 7. 2016 posreduje spremenjen in prečiščen Tekmovalni 
pravilnik, za korespondenčno potrditev s strani UO. 
 
Sklep št. 6: 
UO je podaljšal rok za dogovore glede organizacije ligaškega tekmovanja v novi sezoni in sicer 
do 1. 7. 2016. 
 
5. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 
R. Trampuž je predstavil pripravljen program za izobraževanje vaditeljev. Opravil je razgovore 
s Fakulteto za šport in predstavil finančni načrt izobraževanja.   

 
Sklep št. 7: 
UO je sklenil, da se R. Trampuž (do preklica) imenuje za koordinatorja izobraževanj za vaditelje, 
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tako se ga kot takšnega potrdi v programu ŠPAK. 
 
Sklep št. 8: 
UO je sprejel predlog stroškovnika za izvedbo vaditeljskega seminarja, s pripombo, da je 
potrebno dodati režijske stroške BZS ter napisati minimalno število udeležencev za izvedbo 
izobraževanja (12 kandidatov). O tem bodo stekla nadaljnja pogajanja s FŠ.  
 
R. Trampuž je predstavil program, v katerem bi preko OKS kandidirali za sredstva MIZŠ v 
okviru Evropskih sredstev. Gre za program izobraževanja vrhunskih trenerjev in vrhunskih 
športnikov, ki so zaključili s karierami. Ob tem je D. Skerbiš povedal, da bi na omenjeni razpis 
lahko kandidirali tudi z L. Petričem kot bivšim vrhunskim igralcem. 
 
Sklep št. 9: 
UO je sprejel sklep, da se ob pogoju, da BZS nima dodatnih stroškov ali bodočih obveznosti in 
da se pogodbene obveznosti sklepajo preko statusa zasebnih športnih delavcev, BZS prijavi v 
program z R. Trampužem pod rubriko C in L. Petričem pod rubriko B. 
 
6. Evropsko veteransko prvenstvo (M. Šrekl, D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je v zvezi s prvenstvom predstavil dogajanje glede rezervacij pri nastanitvah in 
prevozih. Vse aktivnosti potekajo po planu. 
 
7. Razno 

7. 1. Ballpool 
M. Šrekl je predlagal, da se do konca meseca objavi razpis za Ballpool za sezono 2016/17, z 
možnostjo prijave interesentov pod enakimi pogoji kot v zadnjih letih. 
 
Sklep št. 10: 
UO je sprejel sklep in naložil sekretarju, da objavi razpis za Ballpool za sezono 2016/17, z 
možnostjo prijave interesentov pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. 
 
7.2. Slovenija igra badminton 
M. Šrekl je povedal, da so bila s strani Fundacije za šport odobrena sredstva za program 
Slovenija igra badminton, ki bi ga po njegovem predlogu izvedli v obdobju od 1. 9. 2016 do 15. 
11. 2016. Povabilo klubom k sodelovanju bo objavljeno do konca meseca junija. 
 
7.3. Evropsko prvenstvo mešanih ekip 
BZS je objavila razpis za organizacijo kvalifikacijskega turnirja za Evropsko prvenstvo mešanih 
ekip. Na razpis se ni prijavil noben klub, BK Medvode pa je ponudila možnost organizacije v 
Medvodah. 
 
Sklep št. 11: 
UO je sprejel sklep, da se kvalifikacijski turnir organizira v sodelovanju med BZS in BK Medvode, 
v Medvodah, v terminu 11.-13.11.2016. 
7.4. Pomoč klubom 
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Razpis oz. vabilo klubom k sodelovanju je bil objavljen, tako da so klubi že lahko izrazili 
pripravljenost za sodelovanje v omenjenem projektu. 
 
Sklep št. 12: 
UO je dokončno potrdil obliko pomoči in finančni načrt programa, tako da se bo izvajanje 
pričelo s 1. 9. 2016. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS       

Andrej Pohar, 
                    predsednik BZS 


