
                        Medvode, 23.1.2014 
 
ZAPISNIK 
19. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
21.1.2014, od 19.00 do 21.45 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Jani Jamnik, Rok Trampuž in Jožef Kuprivec 
Odsotni:   Miha Horvat in Tadej Šeme  
Ostali prisotni:   Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagan je bil 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, udeležba na mladinskem 
svetovnem prvenstvu (D. Skerbiš in R. Trampuž) 

4. Plan dela za leto 2014 in finančni plan za leto 2014 (M. Šrekl in D. Skerbiš) 

5. Članarine 2014 in urejanje baze podatkov članov (M. Šrekl) 

6. Razpis Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport (M. Šrekl) 

7. Skupščina 2014 (določitev datuma, priprava gradiv in poročil) 

8. Ostale pobude in predlogi 
 
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. Datum seminarja za D. 
Pešehonova še ni določen. Predlog OVŠ je, da bi seminar izvedli v sklopu mednarodnega turnirja 
Slovenia International. J. Kuprivec se še ni dogovoril glede sofinanciranja BE pri kritju stroškov za 
Evropsko člansko prvenstvo v Kazanu. A. Pohar in M. Šrekl sta se udeležila skupščine OKS, kjer je 
BZS ob podpori BWF nasprotovala včlanitvi Speed badminton zveze Slovenije v OKS, saj gre po 
mnenju BZS za zlorabo imena badminton. Na skupščini je bil na podlagi predloga BZS z veliko 
večino sprejet statutarni amandma, ki določa, da se v OKS ne more včlaniti zveza, ki ima podobno 
ime kot že obstoječa zveza članica. Zaradi tega je bil predlog za včlanitev umaknjen z dnevnega 
reda skupščine in Speed badminton zveza Slovenije ni bila sprejeta v članstvo OKS. Po skupščini je 
A. Pohar govoril s predsednikom Speed badminton zveze Slovenije, ki je napovedal spremembo 
imena. Nove kategorizacije OKS še ni dokončno predstavil, predvidoma se bo to zgodilo po 
zimskih OI. Oblikovanje in priprava na tisk prevodov Shuttle Time je pri BWF še v teku. A turnir 
se je zaradi pomanjkanja denarnih sredstev BK Bit poveril v organizacijo BK Mirna, ki je 
tekmovanje uspešno izpeljala. 
 
 



Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 18. redne seje. 

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

Zveza trenutno posluje pozitivno, s strani Fundacije smo v decembru prejeli še preostanek denarja 
za progam mladinskih reprezentanc, prav tako sredstva za projekt Slovenija igra badminton in 
sofinanciranje testiranj. Naslednja sredstva s strani Fundacije oziroma Ministrstva se pričakujejo v 
mesecu marcu. Predsednik je prejel poročila članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali 
pa so opravljali naloge za Zvezo. J. Kuprivec je predstavil poročilo z A turnirja, kjer je M. Šepec 
ml. po izgubljeni tekmi takoj zapustil dvorano. Predlagal je, da se Miho še enkrat opozori na 
neprimerno vedenje. M. Košnik je poročilo predstavil pod točko 4. R. Trampuž je podal poročilo o 
vodenju jutranjih treningov in delu OVŠ.  

 

Sklep št. 2: 

UO je sprejel sklep, da J. Kuprivec opozori M. Šepca ml. na neprimerno vedenje, da tega v 
prihodnje ne bi ponovil.  

 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, udeležba na mladinskem 
svetovnem prvenstvu (D. Skerbiš in R. Trampuž) 

D. Skerbiš je podal poročilo o delu reprezentance.  Od zadnje seje so se mladinci udeležili turnirja 
na Poljskem, K. Beton se je samostojno udeležila turnirja na Portugalskem. Cilj mladincev je 
zbiranje točk za svetovno mladinsko lestvico, kar je pogoj za nastop na Olimpijskih igrah mladih. 
Prav tako je cilj tudi zbiranje točk za evropsko mladinsko jakostno lestvico, saj sta obe omenjeni 
lestvici kriterij za pridobitev statusov perspektivnega razreda pri OKS. Poudaril je, da nas v začetku 
leta 2014 čaka veliko projektov (Evropsko prvenstvo do 15 let, moško Evropsko ekipno prvenstvo, 
mladinsko Evropsko prvenstvo do 17 let, Evropsko člansko prvenstvo za posameznike in Svetovno 
mladinsko prvenstvo), tako da bo potrebno z razpoložljivimi denarnimi sredstvi ravnati zelo 
racionalno. Med projekte je OVŠ uvrstil še Svetovno mladinsko prvenstvo, ki je bilo ravno zaradi 
Olimpijskih iger mladih prestavljeno na pomlad in bodo te točke upoštevane pri lovljenju norme za 
Olimpijske igre mladih. D. Skerbiš je povedal, da je pri članski reprezentanci stanje nespremenjeno, 
Iztok še naprej trenira dobro, v Ljubljani pa s svojim delom nadaljujejo Roj, Jamnik in Tvrdy, ki pa 
ima trenutno zdravstvene težave. Manjše težave glede treningov in nastopov na mednarodnih 
turnirjih so le s K. Stankovič. 
 
Sklep št. 3: 
UO je naložil predsedniku, da se pogovori s K. Stankovič glede njenih nadaljnjih načrtov v tej 
sezoni.  
 

4. Plan dela za leto 2014 in finančni plan za leto 2014 (M. Šrekl in D. Skerbiš) 

M. Šrekl in D. Skerbiš sta predstavila plan dela za leto 2014 in finančni plan za leto 2014 (v 
prilogi). 
 
Sklep št. 4: 
UO je soglasno sprejel plan dela za leto 2014 in finančni plan za leto 2014. 



5. Članarine 2014 in urejanje baze podatkov članov (M. Šrekl) 
A. Pohar je predstavil razgovore s sestanka med Zvezo in ŠD badminton. ŠD badminton se je 
zavezal, da bo na dva meseca podajal poročilo o organizacijah turnirjev in udeležbah na teh 
turnirjih. Pri tem je predvsem pomembno, da so vsi igralci vpisani v sistem s popolnimi podatki ter 
da imajo igralci vpisan vsaj en turnir, na katerem so nastopili. D. Skerbiš je poudaril, da ima še kar 
nekaj klubov nepopolne podatke (predvsem manjkajo naslovi). Klubi so bili na to opozorjeni, rok 
za popolnitev podatkov je 23.1.2014, na OKS pa je podatke potrebno oddati do 25.1.2014. Seznam 
se bo upošteval pri razpisu Ministrstva. Člani UO so debatirali tudi o višini članarine za leto 2014. 
 
Sklep št. 5: 
UO je sprejel sklep, da višina članarine ostane enaka kot v letu 2013 (1 enota = 100,00 EUR) in da 
se pri obračunu upošteva število članov iz začetka leta 2013. 
 
6. Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (M. Šrekl) 

A. Pohar je predstavil novi pravilnik, ki ga je sprejelo ministrstvo in ki se delno opira na razvrstitev 
panog po kriterijih OKS. Glede na novi pravilnik je težko vnaprej predvideti, v kateri razred bo 
uvrščena Zveza. V pravilniku še naprej ostaja pravilo +/- 20 % zagotovljenih sredstev glede na 
preteklo leto, kar je bilo za Zvezo zaradi slabega izhodišča do sedaj najbolj problematično. 
Predstavil je še razgovore, ki so bili v zvezi s tožbo BZS opravljeni na sestanku na ministrstvu z g. 
Kolarjem. Razgovori so tekli v smeri morebitnih možnosti za mirno rešitev spora. Rok za prijavo na 
razpis je 27.1.2014, Zveza se bo prijavila z vsemi programi. 

 

7. Skupščina 2014 (določitev datuma, priprava gradiv in poročil) 

Določiti je potrebno datum skupščine ter datume za vložitev kandidatur za predsednika, 
podpredsednika, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Potrebno je spremeniti določene 
pravilnike in morebiti pripraviti spremembe Statuta. Predlagana je bila izvedba skupščine v okviru 
mednarodnega prvenstva. 

 

Sklep št. 6: 

Sprejet je bil sklep, da bo volilna skupščina 10.5.2014, rok za oddajo kandidatur je do 31.3.2014. 
Člani UO imajo rok za oddajo poročil do 1.3.2014.  

 

8. Ostale pobude in predlogi 
 
A. Pohar je izpostavil, da bo letos tudi pri BE volilna skupščina, kjer se bo izbiral novi predsednik. 
Ker kandidirata dva enakovredna kandidata, dosedanja člana BE Council, se BZS trenutno še ne bo 
odločila za podporo nobenemu od njiju. Prav tako bo v 2014 tudi volilna skupščina OKS, kandidati 
za predsednika zaenkrat še niso znani. 
 

8.1. Prošnja Mateje Rojnik 
M. Rojnik je kot sodnica na BZS naslovila prošnjo za finančno pomoč pri udeležbi na 
mednarodnem turnirju najvišjega ranga v Avstraliji.  J. Kuprivec je še enkrat predstavil delo M. 
Rojnik in njeno angažiranost na področju sojenja ter promocije Badmintonske zveze Slovenije. 



 

Sklep št. 7: 

UO je sprejel sklep, da bo o prošnji odločal po pridobitvi sklepov s strani Fundacije in Ministrstva, 
torej ko bo znana razdelitev sredstev za leto 2014. 

 

8.2. Pogodbe za zavarovanje odgovornosti trenerjev 
R. Trampuž je še enkrat predstavil ponudbo za zavarovanje trenerjev, ki spremljajo reprezentante na 
turnirjih (zavarovanje civilne odgovornosti Zveze). A. Pohar je predlagal, da bi pridobili še kakšno 
drugo ponudbo, tako da bi se lahko na naslednji seji razpravljalo, če je takšno zavarovanje smiselno 
in v kakšnem obsegu oziroma po kakšni ceni. 
 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS 

          Andrej Pohar, 
        predsednik BZS 


