
 

 

                     Medvode, 29. 8. 2016 
 

ZAPISNIK 
 
 

16. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 
24. 8. 2016, od 19.00 ure do 21.45 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme  
Odsotni:  Miha Horvat, Jožef Kuprivec 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. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 

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

6. Razno 

6.1. Nakup kombija (M. Šrekl) 
6.2. Izdelava maskote BZS (D. Skerbiš) 
6.3. Organizacija oz. rang turnirja Slovenia International 

(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. Sestala se je disciplinska komisija in za 
predsednika izbrala Žiga Frassa. Korespondenčno je bil sprejet koledar, potrjene so bile 
spremembe Tekmovalnega pravilnika in spremembe za ligo. MIZŠ še ni odgovorilo na 
pritožbo, prav tako še ni bila pripravljena vloga za sodišče, podatki glede Balkanske zveze še 
niso pridobljeni. Trenerja za člansko reprezentanco se še išče. Pogodba za izvajanje 
vaditeljskega seminarja je podpisana in sedaj se čaka na potrditev programa na Strokovnem 
svetu RS za šport. M. Košnik je predlagal, da bi R. Trampuž postal vodja komisije za 
izobraževanje. Kandidatura R. Trampuža za sredstva MIZŠ je bila uspešna, a na način, da se bo 
ta program izvajal šele prihodnje leto oz. v letu 2018. Razpis za Ballpool je bil izveden, 
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trenutno so se odzvale 3 znamke (LiNing, Forza in Yonex). Program izvajanja finančne pomoči 
se bo začel izvajati v septembru. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 15. redne seje in sklepe korespondenčnih sej. 
 
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Predsednik je povedal, da trenutno zaradi izdajanja računov za Evropsko veteransko 
prvenstvo in posledičnih prilivov poslujemo pozitivno, Zveza je likvidna. 
Drugih posebnosti glede samih poročil ni bilo. 
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je podal kratko poročilo o delu reprezentanc, ki poteka po programu.   
 
4. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 
O tej točki je OU razpravljal že pod točko 1. Takoj, ko bo Strokovni svet RS za šport potrdil 
program, se bo izvedel seminar. 
 
Sklep št. 2: 
UO je potrdil R. Trampuža za vodjo komisije za izobraževanje. R. Trampuž preveri datum seje 
Strokovnega sveta RS za šport in uvrstitev potrditve našega programa na dnevni red te seje. 
 
5. Evropsko veteransko prvenstvo (M. Šrekl, D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je v zvezi s prvenstvom predstavil dogajanje glede rezervacij pri nastanitvah in 
prevozih. Na žalost imamo klub rekordnemu številu prijav (1014) samo 450 rezervacij za 
nastanitve, kar je pod pričakovanji glede na finančno konstrukcijo tekmovanja. Precej 
udeležencev se je odločilo za dislocirane namestitve, katere pa jim tudi ne zagotavljajo 
prevoza in drugih ugodnosti v primerjavi z uradno namestitvijo. Člani UO so se pogovarjali, 
kako pridobiti dodatna sredstva oz. kako zmanjšati stroške. Prevladalo je stališče, da je turnir, 
ne glede na končni finančni rezultat, potrebno organizirati na visokem nivoju, ob tem pa 
izvesti vse načrtovano ter poskrbeti za maksimalno zadovoljstvo udeležencev. 
 
Sklep št. 3: 
D. Skerbiš naj v prihodnjih dneh pozove klube, da bi na turnir poslali linijske sodnike. 
 
6. Razno 

6. 1. Nakup kombija 
D. Skerbiš je predstavil izračune za nakup kombija. Reprezentance letno potrebujejo okoli 100 
dni uporabe kombija, zato je ob ugodni ceni nakup smiseln. Predstavljene so bile tudi 
ponudbe za nakup (Renault, Ford in VW). Renaultova ponudba je bila najbolj ugodna, vendar 
je težava, da so kombiji dobavljivi šele v roku 4-5 mesecev, kombi pa bi potrebovali že v času 
Veteranskega EP. Sklenjeno je bilo, da se kombi kupi, pod pogojem še dodatnega znižanja 
prejetih ponudb oziroma drugačnega angažiranja ponudnikov (sponzoriranje/pomoč pri 
Veteranskem EP). V primeru ugodnega odziva ponudnikov bo UO o nakupu odločil 
korespondenčno. 
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6.2. Izdelava maskote BZS 
Predsednik je predstavil idejo o izdelavi maskote BZS in sicer v luči Evropskega veteranskega 
prvenstva, nato pa bi bila maskota uporabljena za nadaljnjo promocijo BZS. Pridobile so se 
ponudbe in vzorčni načrti, D. Skerbiš si je ogledal tudi materiale oziroma potek dela pri 
predvideni izdelovalki in bil z videnim zadovoljen. 
 
Sklep št. 4: 
UO je sprejel sklep, da BZS naroči izdelavo maskote, ki bo lahko statična ali pa se lahko nosi. 
 
6.3. Organizacija oz. rang turnirja Slovenia International 
M. Šrekl je v imenu BK Medvode na člane UO naslovil vprašanje glede ranga mednarodnega 
članskega turnirja v Sloveniji. Nagradni sklad se v drugem letu dvigne na 8.000 USD (z 
letošnjih 6.000 USD in lanskih 5.000 USD), tako da se postavlja vprašanje smiselnosti 
organizacije tekmovanja istega ranga (International Series) oz. ali smo tega še finančno 
sposobni. Nižji rang turnirja (Future Series) ne zahteva denarnega sklada oziroma je ta lahko 
nižji. Mnenje članov UO je bilo, da Slovenija potrebuje dosedanji rang turnirja in da bi bilo 
dobro, če bi ga lahko še naprej organizirali. 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS       

Andrej Pohar, 
                    predsednik BZS 


