
                            Medvode, 2.7.2013 

 

 

ZAPISNIK 
16. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 
26.6.2013, od 19.00 do 21.30 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Jožef Kuprivec, Tadej Šeme in Rok Trampuž  
Odsotni:   Miha Horvat in Jani Jamnik  
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

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

2. Finančno poslovanje Zveze in Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

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

4. Potrditev koledarja za sezono 2013/14 (D. Skerbiš) 

5. Ostale pobude in predlogi 

5.1. Poročilo s skupščine BWF (A. Pohar) 

5.2. Tožba BZS 

5.3. Slovenija igra badminton (M. Šrekl) 

5.4. Razpis za Ballpool v sezoni 2013/14 
 
 
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. Kazen U. Turka še vedno ni 
plačana. Pripombe na spremembo kategorizacije pri OKS so bile posredovane OKS, na nadaljnje 
korake OKS še čakamo. A table (A-boardi) so bili naročeni in že izdelani (4 kom). V mesecu juniju 
so bile realizirane priprave za sredozemske igre, ki ravnokar potekajo. Skupščina je bila uspešno 
izvedena v mesecu maju. V maju je bilo organizirani tudi mednarodno prvenstvo Slovenije, ki je 
prejelo veliko pohval s strani igralcev in sodnikov. Težava ostaja prepoznavnost turnirja in samega 
športa. D. Skerbiš in A. Pohar sta bila na sestanku pri v.d. direktorju direktoratu za šport (g. Edi 
Kolar), kjer sta mu predstavila težave pri dodelovanju sredstev BZS, ki so posledice preteklih 
odločitev Ministrstva. G. Kolar je poudaril, da razume našo situacijo in da bo s kolegi skušal najti 
ustrezno rešitev. Ker kljub pozitivnemu razgovoru, Zveza ni prejela dodatnega sklepa, ki bi 
spreminjal letošnjo odločbo, je bila v predpisanem roku vložena tožba na Upravno sodišče. A. 
Pohar je podal kratko oceno o udeležbi na skupščini BWF, ki je potekala maja v Maleziji. Na 



skupščini je bil izvoljen nov predsednik BWF, in sicer je to postal predsednik Badminton Europe 
Poul-Erik Hoyer. G. Hoyer je po izvolitvi odstopil kot predsednik Badminton Europe, ki jo bo 
začasno vodil Joao Matos. Naslednjega predsednika bo BE izbirala na volilni skupščini prihodnje 
leto. 
 

Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 15. redne seje. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze in Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

Zveza posluje pozitivno, v začetku junija je bil oddan zahtevek za izplačilo sredstev na ministrstvu. 
Predsednik je prejel poročila članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali pa so opravljali 
naloge za Zvezo. D. Skerbiš je predstavil svoje poročilo in pripravo koledarja. Koledar bo poslan 
članom BZS, rok za prijavo organizacije turnirjev bo 8.7.2013. Še zmeraj ostajajo težave s spletno 
stranjo (problem lestvic, arhiva…). B. Kodrič ureja zadeve. M. Košnik je izpostavil vprašanje 
merjenja uspešnosti sodelovanja ŠD Badmintonom in BZS, ki bi bilo merilo za določitev 
financiranja BZS v prihodnje. Izpostavil je še težava pri sodelovanju s klubu oz. kako pridobiti 
klube za včlanitev v BZS. Predlagal je, da se z vsakim organizatorjem podpiše sporazum o 
sodelovanju. J. Kuprivec je povedal, da je Bosanska zveza prosila za pomoč pri vzpostavitvi 
sodniške komisije. Sam je pripravljen za sodelovanje in je Bosanski zvezi tudi to sporočil. R. 
Trampuž je predstavil plan dela med poletnimi počitnicami. OVŠ se je strinjal, da trenerka Huaiwen 
XU pride poleti v Slovenijo in vodi poletne priprave. Na podlagi vodenja priprav in sodelovanja s 
tujo trenerko, bo OVŠ pripravil predlog o nadaljnjem sodelovanju. 

 

Sklep št. 2: 

UO je sprejel predlog koledarja, ki se lahko objavi in pozove klube k prijavi turnirjev. Rok za 
prijave 8.7.2013. 

 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel, da se do 5.7.2013. D. Skerbišu posredujejo predlogi za spremembo spletne strani, ki 
bo pripombe podal B. Kodriču. 

 
Sklep št. 4: 
UO je sprejel, da se sodelovanje s ŠD badmintonom nadaljuje, pod pogojem, da bo ŠD badminton 
vse igralce, ki nastopajo na takšnih tekmovanjih, pred samim tekmovanjem vpisal v register. V 
nasprotnem primeru bo UO znižal nadomestilo. 
 
Sklep št. 5: 
Do začetka avgusta se uskladijo in popravijo pravilniki (ligaško tekmovanje in tekmovalni 
pravilnik…). 
 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž) 
Točka je bila obravnavana pri točki 2.  



4. Potrditev koledarja za sezono 2013/14 (D. Skerbiš) 

Sklep je bil sprejet pri točki 2. 

 

5. Ostale pobude in predlogi 

5.1. Poročilo s skupščine BWF (A. Pohar) 

Poročilo podano pri točki 1. 

 

5.2. Tožba BZS 

Tožba je bila vložena na Upravno sodišče v predpisanem roku. 

 

5.3. Slovenija igra badminton (M. Šrekl) 

M. Šrekl je predstavil project, ki bo letos potekal drugič zapored in v sodelovanju s Fundacijo 
za šport.  Predlagal je, da bi se dan Slovenija igra badminton izvedel 28.9.2013, ki bi tako 
potekal po koncu Evropskega prvenstva v košarki.  

Sklep št. 6: 

UO je potrdil, da bo dan Slovenija igra badminton potekal 28.9.2013 in ta datum vnese v koledar 
BZS. 

 

5.4. Razpis za Ballpool v sezoni 2013/14 

M. Šrekl je predlagal, da se v novem razpisu za Ballpool določi enake pogoje kot v preteklih 
sezonah (75 ducatov žog). Spremenili bi le eno ugodnost in sicer, da član ballpoola lahko v 
koledar BZS vnese le en ‘svoj’ turnir. 

 

Sklep št. 7: 

UO je sprejel, da se objavi razpis za Ballpool z enakimi pogoji kot za lansko sezono in vnese 
pogoj, da član ballpoola lahko v koledar vnese le en turnir. Rok za prijave 2.8.2013. 

 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS 

 
          Andrej Pohar, 
        predsednik BZS 

 


