
 

 

                     Medvode, 2.12.2016 
 

ZAPISNIK 
 
 

18. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
29.11.2016, od 19.15 ure do 21.15 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme in Jani Jamnik   
Odsotni:  Miha Horvat in Jožef Kuprivec 
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. Predlogi za novega trenerja članske reprezentance (M. Šrekl, D. Skerbiš) 

5. Razno 

5.1. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 

5.2. Pravilnik za uporabo kombija  (D. Skerbiš) 

5.3. PŠŠ program finančne pomoči klubom – pregled prvega tromesečja (D. Skerbiš) 

5.4. Tožba Upravno sodišče in pritožba MIZŠ 

5.5. Vpis dveh novih članic BZS (BK Zagorska dolina in ŠD Sveta Ana) 

5.6. Drugonivojski turnirji 

5.7. Summer school 2017 

(točka razno je bila z 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) 
Pregledali so se sklepi pretekle seje. MIZŠ še ni odgovorilo na pritožbo, s strani Upravnega 
sodišča RS pa smo prejeli sodbo, s katero je sodišče ugodilo naši tožbi (več pod točko 5.1.). 
Uspešno so bile oddane registracije igralcev (trenutno imamo 1280 registriranih igralcev), do 
1.12.2016 je potrebno oddati še rezultate.  Mediteranske igre so prestavljene iz leta 2017 na 
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2018. Glede na težave pri pisanju poročil s tekmovanj je D. Skerbiš povedal, da se bo pripravil 
Pravilnik, ki bo natančno določal, kakšne so obveznosti in dolžnosti spremljevalca/trenerja na 
posameznem tekmovanju. Dva Egipčanska igralca sta se obrnila na BZS s prošnjo, da bi 
nastopala za BZS, saj jih Egiptovska zveza ne prijavlja na mednarodna tekmovanja. Odgovorili 
smo jim, da moramo zadevo preučiti in da jim bo podan odgovor. V zvezi s programom 
prikazovanja rezultatov so stekli pogovori o funkcioniranju sistema s hkratno podporo 
izdelovalca. 
 
BK Mirna je uspešno izvedla že 22. Tem Slovenia Junior International, ki predstavlja pomemben 
prispevek k prepoznavnosti BZS, kot tudi pomembno mednarodno tradicionalno tekmovanje 
za mlade. 
 
BZS je uspešno izvedla kvalifikacijski turnir za Evropsko prvenstvo mešanih ekip. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 17. redne seje. 
 
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Sekretar je povedal, da je poslovanje pozitivno, finančno stanje pa likvidno. V decembru bomo 
prejeli še zadnji obrok od Fundacije za D1 in D2. Drugih posebnosti glede samih poročil ni bilo.  
 
Sklep št. 2: 
UO je potrdil sklepe OVŠ, kot so navedeni v zadnjem zapisniku OVŠ (v prilogi). 
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je podal kratko poročilo o delu reprezentanc, ki poteka po programu. V času od 
zadnje seje se je mladinska reprezentanca udeležila Svetovnega mladinskega prvenstva. 
Rezultati na Svetovnem mladinskem prvenstvu so bili solidni, se pa je pokazala velika premoč 
Azije. Poročilo s kvalifikacijskega turnirja za Evropsko prvenstvo mešanih ekip je v prilogi. 
 

4.  Predlogi za novega trenerja članske reprezentance (M. Šrekl, D. Skerbiš) 

V času od predhodne seje so se intenzivirali pogovori z možnimi tujimi kandidati, prav tako so 
se zbirali podatki o finančnih zahtevah. Korespondenčno je bil potrjen predlog za testiranje 
enega kandidata, kar je bilo kasneje zadržano, zaradi možnosti za sklenitev dogovora z drugimi, 
boljšimi kandidati. Predsednik je nato predstavil najustreznejšega kandidata za novega 
trenerja. To naj bi bil Bolgar Yasen Borisov, ki ga je OVŠ že potrdil kot primernega kandidata. 
Člani UO so predlagali, da bi trener prišel čim prej, tako da se mu bo predlagalo, da začne z 
delom 15.12.2016. 

 

Sklep št. 3: 

UO je potrdil in izbral novega trenerja članske reprezentance in sicer Yasena Borisova. S 
trenerjem se bo podpisala pogodba do konca leta 2018, s poskusno dobo 6 mesecev. Dušan 
Skerbiš bo kot predstavnik BZS skrbel za njegove zadolžitve in koordinacijo dela.  
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5. 1. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 
R. Trampuž je povedal, da je program potrjen s strani OKS in Fakultete za šport, tako da se čaka 
na potrditev Strokovnega sveta RS, ki naj bi to storil na naslednji seji (predvidoma 13.12.2016). 
R. Trampuž je še predlagal, da bi tisti, ki so že opravili seminar BWF Coach Level 1, opravljali le 
praktični del izpita in s tem pridobili licenco vaditelj – trener 1. Člani UO so predlagali, da se naj 
najprej izpelje prvi izobraževanje. Literatura in sicer prevod knjige BWF gre v tisk. 
 

5.2. Pravilnik za uporabo kombija  (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je pripravil predlog Pravilnika za uporabo kombija, ki se je nekoliko modificiran 
predstavil članom UO. 
 
Sklep št. 4: 
UO je potrdil Pravilnik za uporabo kombija, ki stopi v veljavo s 1.12.2016. 

 

5.3. PŠŠ program finančne pomoči klubom – pregled prvega tromesečja (D. Skerbiš) 

D. Skerbiš je predstavil izvajanje program PŠŠ, v okviru katerega je 7 klubov prijavilo svoje 
skupine. Za to obdobje se bo razdelilo 3.480,00 EUR. Na žalost se je pričakovalo, da bo 
prijavljenih več skupin, tako da se bo klube ob novem trimesečju (prične se s 1.12.2016) 
ponovno pozvalo k intenzivnejšem sodelovanju. 

 

5.4. Tožba Upravno sodišče in pritožba MIZŠ 

Upravno sodišče je ugodilo naši tožbi z obrazložitvijo, da MIZŠ ni podal podrobne obrazložitve. 
Zadevo je vrnilo v ponovno odločanje MIZŠ. Glede na dobljeno tožbo smo se želeli srečati s 
predstavniki MIZŠ (Direktorat za šport), ki pa niso odgovorili na našo prošnjo. MIZŠ je v 
preteklem tednu že izdal nov sklep, s katerim je ponovno zavrnil našo vlogo s podrobno 
obrazložitvijo. 

 

Sklep št. 5: 

UO je sklenil, da se ponovno vloži pritožbo na sklep MIZŠ. 

 

5.5. Vpis dveh novih članic BZS (BK Zagorska dolina in ŠD Sveta Ana) 

Sekretar je obvestil UO, da sta se v zadnjem času v BZS včlanila dva nova kluba, BK Zagorska 
dolina in ŠD Sveta Ana.  

 

5.6. Drugonivojski turnirji 

Tekmovalna komisija bo na pobudo ljubljanskih klubov pripravila predlog izvedbe 
drugonivojskih turnirjev. 
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5.7. Summer school 2017 

M. Šrekl je povedal, da bo naslednji Summer school ponovno organiziran v Podčetrtku, kjer se 
bo ponovno izvajal seminar BWF Coach Level 2. BZS bo že sedaj pozvala trenerje in igralce, da 
se prijavijo. 

 

Sklep št. 6: 

UO je sklenil, da se trenerjem in igralcem sofinancira udeležba v višini 150,00 EUR. 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS       

Andrej Pohar, 
                    predsednik BZS 
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                     Medvode, 29.11.2016 
 

 

PRAVILNIK O UPORABI IN VZDRŽEVANJU VOZIL BZS 
  

 

I. SPLOŠNO  

 

1. člen  

S tem pravilnikom se urejajo pogoji uporabe vozil Badmintonske zveze Slovenije (v nadaljevanju: 

BZS), obveznosti uporabnikov vozil in vzdrževanje vozil ter določajo odgovorne (pooblaščene) 

osebe, ki odrejajo uporabo vozil za potrebe Badmintonske zveze Slovenije (v nadaljevanju: BZS).   

  

2. člen  

 Za potrebe BZS se lahko uporabljajo:  

 - osebna in kombi vozila, ki so v lasti ali uporabi (leasing) BZS (v nadaljevanju: vozila BZS). 

  

3. člen  

Za vzdrževanje vozil BZS skrbi odgovorna oseba, določena s strani upravnega odbora BZS (v 

nadaljevanju: UO BZS).  

Pri odrejanju uporabe vozil, njihovem zavarovanju in vzdrževanju se upošteva načelo racionalnosti, 

obseg uporabe pa prilagodi interesom BZS in klubom, ki so člani BZS.   

  

II. POGOJI IN NAČIN UPORABE VOZIL TER ODDAJE V UPORABO  

 

4. člen  

Vozila BZS se uporabljajo v skladu s potrebami, gospodarno in učinkovito.  

Za nemoteno eksploatacijo vozil (tehnično brezhibnost, opremljenost z gorivom, čiščenje itd.) skrbi 

odgovorna oseba, določena s strani UO BZS, razen v primeru uporabe s strani klubov, ko morajo 

uporabniki vrniti vozilo s polnim rezervoarjem in očiščeno. 

  

5. člen  

Vozila BZS se uporabljajo v skladu z določbami tega pravilnika izključno za namene izvajanja 

programov BZS.  

Uporabnik, to je oseba zadolžena za vozilo, mora vsako večjo tehnično napako, kakor tudi eventuelno 

prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev vozila, takoj sporočiti osebi, ki je odredila uporabo vozila.  

Oseba, ki je odredila uporabo vozila, v primeru večje tehnične napake vozila poskrbi za njeno 

odpravo, v primeru prometne nesreče, poškodbe ali odtujitve pa to sporoči vodstvu BZS zaradi prijave 

teh dogodkov zavarovalnici.  

 

 6. člen  

Vozila se lahko uporabljajo le na osnovi izdanega potnega naloga.  

  

III. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV VOZIL  

 

7. člen  
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Uporabnik vozila je predvsem dolžan:  

- upravljati in ravnati z vozilom s skrbnostjo dobrega gospodarja,   

- pri uporabi vozila BZS upoštevati vse cestno-prometne predpise (Zakon o pravilih cestnega prometa 

– ZPrCP), kot tudi vse druge predpise, ki se nanašajo na vožnjo ter uporabo vozil v prometu, pri 

čemer mora še posebej upoštevati predpise, specifične za vožnjo otrok, 

- pri uporabi vozila upoštevati vsa navodila pooblaščene osebe, ki je nalog izdala, 

- v primeru prometne nesreče opraviti vsa dejanja, ki jih nalaga zakon vozniku vozila: ogled 

poškodovanega vozila in ocena škode pri zavarovalnici se opravi ob sodelovanju uporabnika vozila 

in pooblaščene osebe, ki je nalog izdala; uporabnik vozila mora poskrbeti (po nalogu pooblaščene 

osebe), da eventuelno škodo na vozilu v najkrajšem roku odpravi oziroma da vozilo v popravilo 

pooblaščenemu servisu.  

- uporabnik ne sme uporabiti vozila, če to ni v brezhibnem stanju ali če za to nima pripadajoče opreme 

in potrebnih oznak ali ustrezne dokumentacije,  

- v primeru izposoje klubu mora uporabnik vozilo vrniti s polnim rezervoarjem goriva in očiščeno, 

- uporabnik ne sme uporabiti vozila BZS v privatne namene,  

- uporabnik ne sme uporabljati vozila BZS brez ustreznega znanja (izpita), 

- pred uporabo vozila podpisati IZJAVO, da je seznanjen z vsebino tega pravilnika; v primeru oddaje 

vozila klubu mora izjavo podpisati tudi zakoniti zastopnik kluba.  

Uporabnik vozila odgovarja za vso nastalo škodo na vozilu, če je ta posledica njegovih dejanj in če 

škode ne povrne zavarovalnica. Uporabnik vozila odgovarja za vse prometne prekrške, ki jih zagreši 

v času uporabe vozila. Če je vozilo izposojeno klubu, članu BZS, klub solidarno z uporabnikom 

odgovarja tako za nastalo škodo na vozilu kot tudi za vso škodo, ki bi se zaradi uporabe vozila 

povzročila BZS (npr. škoda zaradi obveznosti plačila glob ipd.). Klub je dolžan v primeru vrnitve 

vozila neočiščenega ali z nenapolnjenim rezervoarjem goriva BZS plačati stroške, ki so zaradi tega 

nastali, povečane za 20 % zaradi kršitve določb tega pravilnika. 

 

IV. OBVEZNOSTI BZS  

 

8. člen  

BZS se obvezuje:  

- predati uporabniku vozilo v brezhibnem stanju, z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo,   

- poravnati stroške zavarovanj, tehničnih pregledov in registracije ter druge stroške v zvezi z 

registracijo vozil,  

- poravnati stroške goriva za vozila oziroma jih povrniti uporabniku, če jih plača sam, razen v primeru 

izposoje klubom, kjer mora uporabnik ob vrnitvi vozila vedno natočiti poln rezervoar goriva.   

- seznaniti uporabnike vozil z vsemi relevantnimi zakonodajnimi novostmi. 

  

 

V. POOBLAŠČENI DELAVCI ZA ODREJANJE UPORABE VOZIL  

 

9. člen  

Uporabo vozil BZS odreja pooblaščena oseba s strani UO BZS (trenutno Dušan Skerbiš). Oddajo 

vozil BZS v uporabo klubom odreja pooblaščena oseba na podlagi notranjih pravil BZS, ki jih 

sprejme UO BZS in ki določajo prednostna pravila uporabe vozil BZS. 

  

10. člen  
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Uporabo vozil BZS odredi pooblaščena oseba tako, da izpolni in podpiše potni nalog ter zagotovi 

podpis izjave.  

  

  

VI. KONČNE DOLOČBE  

 

11. člen  

Ta pravilnik je bil sprejet na seji UO BZS  dne 29.11.2016 in stopi v veljavo s 1.12.2016.  

  

  

Medvode, 29.11.2016                                          

  

  

 


