
 

 

                     Medvode, 26.10.2017 
 

ZAPISNIK 
 
 

24. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
26.10.2017, od 19.15 ure do 22.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme, Jožef Kuprivec in 

Jani Jamnik  
Odsotni:  Miha Horvat 
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. Evropsko veteransko prvenstvo, september 2018 (D. Skerbiš, M. Šrekl) 

5. Mednarodni članski turnir Future series (D. Skerbiš) 

6. Razno 
6.1. Finančna pomoč badmintonskim društvom na Koroškem 
6.2. Medijsko komuniciranje 
6.3. Državno člansko prvenstvo 2018 

 (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 (A. Pohar) 
Predsednik je povedal, da so bili vsi sklepi predhodne seje realizirani. V Ballpoolu je sedaj 5 
članov (Trump, LiNing, Yonex, Forza in Victor). Projekt Slovenija igra badminton se izvaja. 
Sporazum med ŠD Badminton in BZS je podpisan in se izvaja, med drugim tudi z objavo razpisov 
z novo glavo BZS za rekreativna tekmovanja. Instagram profil je bil odprt. Korespondenčno so 
bili potrjeni popravki Tekmovalnega pravilnika (TP), Pravilnika o organizaciji tekmovanj (POT) 
ter zneski prijavnin (ligaško tekmovanje). V vmesnem času so potekale volitve za Svet 
Fundacije za šport, ki so potekale dvakrat (ponovljene zaradi pritožbe Teniške zveze Slovenije), 
BZS je na volitvah podprla g. Gregorja Krušiča (Teniška zveza Slovenije), ki je tudi bil izvoljen v 
Svet Fundacije. Posledica ponovljenih volitev bo zamuda pri objavi razpisa Fundacije (ta bo 
predvidoma objavljen konec decembra namesto oktobra) in posledično zamuda pri prilivu 
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prvih finančnih sredstev, kar bo BZS predstavljajo likvidnostne težave v letu 2018. Miha Ivanič 
je bil izbran za prejemnika štipendije OKS/IOC kot kandidat za Olimpijske igre 2020.  
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 23. redne seje in sklepe korespondenčnih sej. 
 
 
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
 
Sekretar je povedal, da Zveza pričakuje še zadnji priliv MIZŠ ter zadnji obrok D1 in D2 od 
Fundacije za šport. Trenutno so poravnane vse obveznosti za nazaj.  
Sekretar je predstavil nove klube, ki so se včlanili od zadnje seje: ŠD Rekreator (že omenjen na 
pretekli seji), Športna zveza Muta in BK Bežigrad. 
V novo sezono Badmintonske lige  se je prijavilo 14 ekip, od tega bi jih 5 igralo v prvi ligi, 5 v 
drugi ligi in 4 v regionalni ligi. Člani UO so predlagali, da se v pravilnik za letošnjo ligo doda, da 
BZS plača prijavnino za nastop na Evropskem klubskem prvenstvu. Kuprivec je povedal, da je 
bil pred časom objavljen razpis za sodniški seminar, vendar zaenkrat ni prejel nobene prijave, 
tako da je prosil člane, da apelirajo na svoje člane, da bi se našlo kandidate za prijave. Rok 
Trampuž je pojasnil, kakšno je stanje glede novih izobraževanj in priznavanja licenc, kjer se ni 
še nič spremenilo in se še zmeraj čaka na Fakulteto za šport in njihovo implementacijo novega 
Zakona o športu. 
 
Sklep št. 2:  
Člani UO so sprejeli sklep, da se v Pravilnik za ligo za sezono 2017/18 doda, da zmagovalec lige 
pridobi možnost nastopa na Evropskem klubskem prvenstvu in da BZS krije prijavnino za 
ekipo. 
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
 
Priprav v tem obdobju ni bilo, članski treningi od sredine septembra potekajo na Bitu in 
Medvodah. V ekipi, ki redno trenira, so Andraž Krapež, Miha Ivanič, Miha Ivančič in Petra 
Polanc. Kot sparingi pomagajo Martin Cerkovnik in Kaja Stankovič. V zadnjem času je bilo kar 
nekaj vidnih rezultatov, tako smo zabeležili prvo mednarodno zmago (Andraž Krapež na 
Slovaškem). Dušan je predstavil dogajanje s sestanka OKS za Youth Olympic Games, ki bodo 
potekale naslednje leto (oktober 2018) v Argentini. OKS bo pri tem projektu podprl igralko 
Petro Polanc, ki trenutno edina izpolnjuje zahtevane kriterije. Dušan je povedal, da so 
reprezentanti v začetku oktobra imeli sestanek, kjer so razčistili tekočo problematiko. Vezano 
na omenjeni sestanek sta J. Kuprivec in J. Jamnik izpostavila problem, ki ga je 'začutila' Minka 
Ivančič (mama igralca Mihe Ivančiča). Njeno mnenje je, da kot mama ni dovolj obveščena o 
načrtih in delu reprezentance. Želela je biti prisotna tudi na sestanku igralcev z glavnim 
trenerjem in direktorjem reprezentanc, vendar je bila naprošena, da sestanek zapusti, saj ni bila 
nanj povabljena. Komunikacija z igralci namreč poteka po ustaljenih poteh (pri članski 
reprezentanci direktno s tekmovalci, pri mlajših reprezentancah preko klubskih trenerjev). 
Stališče članov UO je še naprej, da starši ne morejo in ne smejo posegati v strokovne odločitve, 
saj je to škodljivo, so pa lahko obveščeni, torej prejmejo odgovore na konkretna vprašanja 
preko ustaljenih komunikacijskih kanalov (t.j. v primeru mladoletnih in tudi polnoletnih 
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reprezentantov preko kluba, pri slednjih pa tudi neposredno preko samih reprezentantov), 
vendar ne na način, da lahko na odločitve stroke kakorkoli vplivajo. 
 
  
 
V začetku novembra bo v Lendavi  izveden trenerski seminar, na katerega se je prijavilo 14 
trenerjev. 
 

4. Evropsko veteransko prvenstvo, september 2018 (D. Skerbiš, M. Šrekl) 

 

BZS se je odločila, da ponovno kandidira za organizacijo Evropskega veteranskega prvenstva 
2018. 

 

5. Mednarodni članski turnir Future series (D. Skerbiš) 

 

Dušan je izpostavil vprašanje glede organizacije Future series turnirja v Sloveniji. Povedal je, 
da turnir International series v letu 2018 ostaja v Medvodah, kot BZS pa imamo možnost 
organizirati še en turnir in zato bi bilo dobro, če bi organizirali še Future series, za katerega ni 
denarnega sklada. Člani UO so se strinjali, da bi bilo dobro, če bi Zveza organizirala še kakšen 
mednarodni turnir, vendar pa bi s končno odločitvijo še počakali, do odločitve glede možne 
organizacije Evropskega veteranskega prvenstva. 

 

6. Razno 
6.1. Finančna pomoč badmintonskim društvom na Koroškem 
M. Šrekl je predstavil prošnjo oz. predstavitev Koroške lige, v kateri nastopajo štirje klubi (BK 
Črna, ŠD Rekreator, ŠZ Muta in ŠD Sele-Vrhe).  Člani UO so razpravljali o poslani prošnji in so 
bili mnenja, da imajo igralci možnost, da nastopajo na turnirjih, ki jih organizira ŠD Badminton. 
Vsi igralci imajo možnost, da se tako registrirajo in udeležijo teh turnirjev. 
 
Sklep št. 4: 
UO je sprejel sklep, da se prošnje trenutno finančno ne podpre. 
 
 
6.2. Medijsko komuniciranje 
Dušan je predstavil navodila za uspešno medijsko komuniciranje. Navodila bodo poslana 
klubom in objavljena na spletni strani BZS. 
 
6.3. Državno člansko prvenstvo 2018 
Državno člansko prvenstvo 2018 bo organizirala BK Olimpija na Krimu v Ljubljani. 
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Zapisal:        Andrej Pohar,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                 predsednik BZS  


