
 

 

                     Medvode, 31. 5. 2017 
 

ZAPISNIK 
 
 

21. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
30. 5. 2017, od 19.30 ure do 22.00 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Jožef Kuprivec, Miha Horvat in Jani Jamnik  
Odsotni:  Rok Trampuž in Tadej Šeme 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš 
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje 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. Reorganizacija članskih turnirjev (D. Skerbiš) 

5. Slovenia International 2018 (M. Šrekl) 

6. Razno 

6.1. Skupščina in forum BWF – poročilo (M. Šrekl) 

6.2. Dan BZS (D. Skerbiš) 

6.3. Ballpool za sezono 2017/18 

         (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 je povedal, da so bili sklepi predhodne seje realizirani. Od pretekle seje smo 
prejeli odgovor MIZŠ na našo pritožbo, v katerem so nam ob zavrnitvi pritožbe pojasnili 
uvrstitev v posamezni razred in s tem tudi posamezne izračune po postavkah. Predlagal je, da 
letos ne bi vložili tožbe na Upravno sodišče, ker bi realno težko uspeli. Dobili pa smo določena 
pojasnila in podatke, ki smo jih želeli. V času od zadnje seje smo se prijavili še na tri projekte 
in sicer projekt Fotografiranje Shuttle time, kjer smo bili uspešni in s strani BWF pridobili 
sredstva v višini 300 USD. Fotografiranje se bo izvedlo na seminarju Shuttle time v Mariboru 
dne 19.6.2017. Drugi projekt je razpis MOKa – razvojni projekti, kjer smo se prijavili s 
projektom Shuttle time v povezavi s Slovenija igra badminton. Rezultati razpisa bodo znani 
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konec junija. Tretja prijava je bila za štipendijo MOKa za Miho Ivaniča, rezultate še čakamo. 
Oddana je bila tudi prošnja za sponzoriranje družbi Dana d.d. A. Pohar je pohvalil pripravljen 
sprejem za ekipo ob vrnitvi z Mladinskega evropskega prvenstva, dobitnika medalj (Nika Arih 
in Miha Ivanič) sta na finalnem dnevu Mednarodnega prvenstva Slovenije prejela tudi 
posebno priznanje BZS. V tem času ni bilo korespondenčnih sej. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 21. redne seje. 
 
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Sekretar je povedal, da je Zveza v začetku meseca maja s strani MIZŠ prejela prvi del sredstev. 
S strani Fundacije smo prejeli prvi obrok za D2 in prva dva obroka za D1. 
M. Košnik je predstavil svoje poročilo in predstavil način elektronske prijave za rekreativne 
turnirje. Vsak, ki je že vpisan v bazo, se bo lahko na turnir prijavil sam. J. Kuprivec je pohvalil 
nov sistem igranja na mladinskih državnih prvenstvih, kjer se je igralo po skupinah. Predlagal 
je, da bi se ta način vnesel v Tekmovalni pravilnik, da bi bilo tako že v naslednji sezoni. D. 
Skerbiš je predlagal, da bi tak sistem preizkusili še na članskem državnem prvenstvu. R. 
Trampuž je poslal svoje poročilo in predstavil izvedbo trenerskega seminarja. Seminar je bil 
uspešno izveden in glede na povpraševanje je predlagal, da bi se v septembru organiziral nov 
seminar. Obenem je predlagal, da bi se sredstva, ki jih je Zveza prejela od Badminton Europe, 
razdelila med same predavatelje. 
 
Sklep št. 2: 
UO je sprejel sklep, da bo od 1.9.2017 na vse turnirje mogoča samo elektronska prijava. S 
1.9.2017 bodo slovenski igralci, ki nastopajo na Trump turnirjih, uvrščeni na slovensko 
jakostno lestvico. 
 
Sklep št. 3: 
UO je naložil Tadeju Šemetu, da do začetka sezone vnese spremembe sistema tekmovanj na 
mladinskih državnih prvenstvih v Tekmovalni pravilnik. Za Člansko državno prvenstvo se v 
TP obdrži obstoječ sistem tekmovanja, se pa lahko naknadno odloči, da se poskusno izvedejo 
kvalifikacije po skupinah v disciplinah posamezno. 
 
Sklep št. 4: 
UO je potrdil izvedbo novega seminarja v septembru. O razdelitvi sredstev, prejetih s strani 
BE, pa se bo razpravljalo na prihodnji seji, ko bo prejeto finančno poročilo s strani Fakultete 
za šport. 
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

D. Skerbiš je povedal, da treningi potekajo odlično, posebej je pohvalil Yasna Borisova in 
njegovo delo. Prav tako je pohvalil prizadevnost igralcev na treningu. Treningov se večinoma 
udeležujejo Miha Ivanič, Andraž Krapež in Petra Polanc, v popoldanski terminih se jim 
priključujejo še drugi igralci. A. Krapež je na turnirju v Romuniji Future Series dosegel svojo 
prvo mednarodno zmago v dvojicah skupaj s Tajskim partnerjem, na Češkem pa sta bila tretja. 
Sestri Lia in Iza Šalehar sta bili tretji v dvojicah v Zagrebu. Zgodovinski uspeh pa sta s tretjim 
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mestom na EP do 19 let v mešanih dvojicah dosegla Miha Ivanič in Nika Arih.   
 

4. Reorganizacija članskih turnirjev (D. Skerbiš) 

Deloma že obravnavano pri točki 2. 

Pri članskih turnirjih letos še ne bomo uvajali sprememb, ampak bomo tekmovalce s Trump 
lige vključili v enotno AB jakostno lestvico (ločena Trump lestvica bo še vedno aktivna).  

 

5. Slovenia International 2018 (M. Šrekl) 

M. Šrekl je povedal, da se je potrebno že sedaj pogovarjati o mednarodnem prvenstvu 2018 in 
da mora BZS zavzeti stališče, kakšen turnir si želi oz. ali tudi v prihodnjem letu ostanemo na 
istem rangu turnirja. V naslednjem letu se bo nagradni sklad z 8.000 USD dvignil na 10.000 
USD. Člani UO so v razgovoru poudarili, da bi morali ostati na tem nivoju in da bi morala BZS 
pomagati organizatorju pri sami izvedbi turnirja. Smiselno bi bilo organizirati tudi dodatni 
turnir ranga Future Series. 

 

Sklep št. 5: 

UO je sprejel sklep, da se tudi v prihodnji sezoni organizira turnir nivoja International Series 
in da bo BZS po svojih zmožnosti pomagala organizatorju turnirja. 

 

6. Razno 

6.1. Skupščina in forum BWF – poročilo (M. Šrekl) 

M. Šrekl je podal kratko poročilo s skupščine in foruma BWF. 

 

6.2. Dan BZS (D. Skerbiš) 

D. Skerbiš je predstavil program za dan BZS, s podelitvami priznanj najboljšim. Sledila je 
razprava o interesu za takšno prireditev v smislu udeležbe. 

 

Sklep št. 6: 

UO je sprejel sklep, da se dne 10.6.2017 izvede dan BZS, s podelitvijo priznanj najboljšim. 
 
6.3. Ballpool 
Predsednik je poudaril, da je potrebno že začeti razmišljati o novem Ballpoolu.  Predlagal je, 
da bi se do naslednje seje zbrali predlogi za morebitno spremembo Ballpoola (če je ta sploh 
potrebna), obenem pa se sedanje člane Ballpoola povpraša o interesu za nadaljnje 
sodelovanje. 
 
Zapisal:        Andrej Pohar,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                 predsednik BZS  


