
 

 

                     Medvode, 22.2.2017 
 

ZAPISNIK 
 
 

19. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
21.2.2017, od 19.00 ure do 21.15 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme, Miha Horvat in 

Jožef Kuprivec 
Odsotni:  Jani Jamnik   
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš 
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Pregled realizacije sklepov predhodne in korespondenčnih sej (A. Pohar) 

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

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

4. Razno 

4.1. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 

4.2. Uporaba kombija (D. Skerbiš) 

4.3. Redna letna skupščina (M. Šrekl) 

4.4. Žreb za člansko DP (D. Skerbiš) 

4.5. Skupna prijava ljubljanskih klubov (A. Pohar) 

4.6. Organizacija Evropskega univerzitetnega prvenstva (A. Pohar) 

(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 in korespondenčnih sej(A. Pohar) 
Predsednik in sekretar sta bila na sestanku na MIZŠ, kjer se nista uspela dogovoriti v zvezi z 
dobljeno tožbo (PŠŠ) in vloženima pritožbama (PŠŠ in obseg sredstev za 2016), tako da je bila 
v januarju ponovno vložena tožba na upravno sodišče. Prevod knjige Coach Level 1 je bil 
realiziran, knjiga je natisnjena v 200 izvodih. Pogodba z novim trenerjem Yasen Borisovim je 
bila podpisana za obdobje dveh let, s preskusnim obdobjem in možnostjo podaljšanja. Zaradi 
pogodbe z navedenim trenerjem sprejem pravilnika o obveznosti spremljevalcev na 
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tekmovanjih ni več smiseln. Na A turnirjih in članskem DP so se uporabljali prikazovalniki 
rezultatov, za nemoteno delovanje je skrbel Boštjan Kodrič, samo delovanje se je izkazalo za 
dobro. Korespondenčno je bil potrjen nakup opreme (tekstil – FZ Forza in žoge – Li Ning). 
Potrjene so bile višine članarin za leto 2017, izdelava medalj za državna prvenstva, program 
dela in finančni program za leto 2017. A. Pohar je povedal, da bo na letošnji volilni skupščini BE 
kandidiral za člana UO BE in je že oddal kandidaturo. Tekmovalna komisija se je odločila, da bo 
predlog morebitne izvedbe dvonivojskih turnirjev predstavila za naslednjo sezono, če bo to še 
potrebno. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 18. redne seje in sklepe korespondenčnih sej. 
 
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Sekretar je povedal, da smo v preteklih dneh prejeli še zadnja sredstva od Fundacije za leto 
2016. Rezultate razpisa Fundacije za leto 2017 se pričakuje v začetku marca, ko naj bi dobili 
tudi prva sredstva. Sekretar je pripravil končno finančno poročilo za Evropsko veteransko 
prvenstvo, ki bo predano v pregled nadzornemu odboru. Računi za članarine so bili izdani, v 
večini so že plačani. Prijava na razpis MIZŠ za leto 2017 je bila realizirana. 
M. Košniku se je postavilo vprašanje glede težav pri e-prijavah na rekreativne turnirje. Pojasnil 
je, da se vse prijave naknadno preverja in zato ni mogoče direktno prijavljanje v e-prijave. 
Izpostavil je težave pri prijavah novih igralcev, igralcev, ki so prijavljeni pod ŠD Badminton, ter 
tujih igralcev. Po njegovih besedah so stvari v letu 2017 urejene in zato naj pri uvozu baze ne 
bi več prihajalo do težav. Za samo prijavljanje na turnirje preko e-prijave pa se potrebuje še čas 
in se bo uvedlo postopoma. Člani UO so sklenili, da se še naprej išče način e-prijav, ki bi bil 
najprimernejši za rekreativne turnirje. 
T. Šeme je na kratko predstavil letošnje ligaško tekmovanje, ki poteka po pričakovanjih in 
uspešno, prav tako nekaj manjših organizacijskih popravkov. 
  
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

D. Skerbiš je povedal, da se je delo novega trenerja izkazalo kot zelo dobro. Igralci, ki so največ 
prisotni na treningu, so Andraž Krapež, Miha Ivanič in Petra Polanc. Poleg teh so v ekipi še Miha 
Ivančič, Martin Cerkovnik, Rok Jerčinovič, enkrat tedensko se treningov udeležijo tudi igralci 
BK Mirna – Ema Cizelj, Nika Arih in Nastja Stovanje, ki se bodo priključile v sistem prihodnjo 
sezono. Mladinci (generacija 1999) je nastopila na turnirju na Madžarskem. Vzpostavljajo se 
tudi mlajše reprezentance, tako se je reprezentanca do 17 let udeležila turnirja na Poljskem. R. 
Trampuž je po turnirju povedal, da je večina igralcev slabo pripravljenih, tako da bo potrebno 
več delati in organizirati priprave tudi za te generacije. 

 
4. Razno 
4.1. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 

Program usposabljanja je bil potrjen, pogodba z izvajalcem (Fakulteta za šport) je bila 
podpisana, ravno tako je bil objavljen razpis. Zaenkrat se je prijavilo samo 5 kandidatov, tako 
da bo D. Skerbiš poslal ponovno obvestilo klubom. Glede na to, da gre za nov program, ki je tudi 
mednarodno usklajen (BWF), bo v nadaljevanju potrebno preučiti, kaj to pomeni za 
izobraževanja, ki so bila v preteklosti izvedena po starem programu. Klube se opozarja na 
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zakonska določila, ki za vadbo z mladimi zahtevajo trenerje z ustrezno izobrazbo (najmanj 
trener mladih oz. druga stopnja, vaditelj ne zadostuje). 

 

Sklep št. 2:  

D. Skerbiš naj obvesti klube o razpisu, obenem pa naj pojasni, kdo od tistih, ki so že opravili 
vaditeljski seminar, se bo moral seminarja (teoretični del) še udeležiti. 

 

4.2. Uporaba kombija (D. Skerbiš) 

Kombi se uporablja več kot smo pričakovali, kar je pozitivno. Večinoma se uporablja za projekte 
zveze. Nakup kombija je tudi močno poenostavil organizacijo prevozov. D. Skerbiš je predstavil 
popravljen pravilnik o uporabi kombija in pripravil dokument (izjava o seznanjenosti s 
pravilnikom)  za prevzem kombija. 

 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel popravke pravilnika in predlagan dokument, ki ga mora uporabnik kombija (v 
primeru kluba zakoniti zastopnik kluba) podpisati in skeniranega vrniti Dušanu Skerbišu. 

 

4.3. Redna letna skupščina (M. Šrekl) 

Redna letna skupščina bo potekala 13.5.2017 v Medvodah v času turnirja FZ Forza Slovenia 
International. 

Glede ostalih prihajajočih skupščin je A. Pohar povedal, da bo skupščina BE potekala v Pragi 
1.4.2017 in se je bo udeležil predsednik. Skupščine in foruma BWF, ki bosta potekala 19. in 
20.5.2017 v Avstraliji, se bo udeležil sekretar BZS. 

 

Sklep št. 4:  

Člani UO in predstavniki komisij do 10.3.2017 sekretarju posredujejo gradivo, ki bo podlaga za 
letno poročilo na skupščini.  

 

4.4. Žreb za člansko DP 

D. Skerbiš je po žrebu DP prejel nekaj ustnih pripomb na žreb. Žreb, ki je bil javen v Mariboru v 
izvedbi vrhovnega sodnika (in se ga ni nihče od predstavnikov klubov udeležil), je bil preverjen 
in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

 

Sklep št. 5: 

Člani UO so sprejeli sklep, da se v prihodnje žrebi za članska DP prenašajo preko live streama. 
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4.5. Skupna prijava ljubljanskih klubov 
Andrej Pohar je povedal, da so ljubljanski klubi (BK Olimpija, BK Bit, BK Konex in BK Ljubljana), 
tudi na pobudo in ob podpori BZS, sklenili konzorcij in se skupaj prijavili na razpis MOL. BZS 
podpira takšne akcije in bo tudi v prihodnje podpirala podobne projekte. 
 
4.6. Organizacija Evropskega univerzitetnega prvenstva 
Predsednik je na koncu povedal, da bo letos junija v Ljubljani potekalo Evropsko univerzitetno 
prvenstvo v badmintonu, pri katerem naj bi BZS sodelovala kot soorganizator, vendar pa se je 
zaradi neodziva s strani SUSE sedaj pojavilo vprašanje, ali bomo pri organizaciji sploh 
sodelovali. 
 
Sklep št. 6: 
UO je naložil sekretarju, da se poveže s SUSO in do 10.3.2017 pridobi okvirno pogodbo o 
sodelovanju, v nasprotnem primeru BZS ne bo sodelovala pri projektu, na kar se SUSO opozori. 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS       

Andrej Pohar, 
                    predsednik BZS 


