
 

 

                     Medvode, 1.9.2015 
 

ZAPISNIK 
9. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
25.8.2015, od 19.25 do 22.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Tadej Šeme, Miha Horvat 
Odsotni:  Rok Trampuž, Jožef Kuprivec in Jani Jamnik 
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

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

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

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, poročilo o delu tujega 
trenerja (D. Skerbiš) 

4. Poročilo OVŠ (R. Trampuž) 

5. Tekmovalni pravilnik – sprememba tekmovalnih sistemov (T. Šeme)  

6. Pregled razpisov in prejetih vlog (pregled vlog za PŠŠ) (M. Šrekl) 

7. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl) 

8. Razno 

 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (A. Pohar) 
Pregledala se je realizacija sklepov pretekle seje. Vključitev regijskih lig bo v kratkem 
izvedena, pogodba z Denisom Pešehonovom oz. s klubom BK Mladost Lendava je bila 
podpisana. Program prikazovalniki rezultatov napreduje in se razvija, tako da bo v septembru 
razpisano izobraževanje, prikazovalniki pa se bodo uporabljali na A turnirjih in državnih 
prvenstvih (tekom celotne sezone 2015/16 bo potekalo testiranje). Korespondenčno je bil 
potrjen koledar in sprememba tekmovalnega pravilnika (sistem tekmovanja za A turnirje), ki 
pa bo še obravnavana na tej seji,  prav tako razpis za projekt Slovenija igra badminton, ki bo 
potekal septembra in oktobra 2015. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 8. redne seje in korespondenčne sklepe. 
 
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Zveza posluje pozitivno, v juliju smo prejeli večji del sredstev Ministrstva.  
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3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, poročilo o delu 

tujega trenerja (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je predhodno že poslal poročilo o delu reprezentance. Pred samim sestankom se je 
D. Skerbiš sestal z igralci, ki bodo individualno trenirali z Indro. V prihodnji sezoni bodo 4 
igralci (M. Ivanič, M. Cerkovnik, R. Jerčinovič in P. Polanc), ki so izkazali resen pristop,  
individualno dvakrat dnevno trenirali z Indro.  Vsekakor pa se treningom lahko pridruži še 
kdo, ki bi imel željo in tako resen pristop (trening dvakrat dnevno). Mladinci so med poletjem 
nastopili na turnirju v Bolgariji in Romuniji. V Romuniji so bili zelo uspešni, saj so dosegli dve 
končni zmagi. I. Utroša in  A. Roj sta nastopila na turnirjih v Rusiji in Turčiji. M. Tvrdy se 
počasi vrača na igrišča in je v avgustu trenirala v Londonu. Po zaključku 2. kvartala za OI 2016 
bo UO odločil, katere igralce se bo za OI 2016 finančno podpiralo še naprej. 
 
4. Poročilo OVŠ (R. Trampuž) 
R. Trampuž je zaradi odsotnosti predhodno poslal svoje poročilo o katerem so člani UO 
diskutirali.  
 

5. Tekmovalni pravilnik – sprememba tekmovalnih sistemov (T. Šeme)  
T. Šeme je predstavil spremembe Tekmovalnega pravilnika. Popravki so bili narejeni tam, kjer 
so bile spremembe že potrjene. Dodatno je predlagal še spremembo pri številu žensk na A 
turnirju in sicer, da bi lahko igralo na A turnirju samo 8 žensk. Ključna sprememba je 
zmanjšanje števila nastopajočih na A turnirju (12 moških, 8 žensk) in, kot je razvidno že iz 
novega koledarja, možna združitev A in B turnirja. Vsi A in B turnirji so enodnevni (sistem 
dvojic določi vrhovni sodnik, število nastopajočih ni omejeno). Zaradi sprememb višine 
nagrad na A in B turnirjih je potrebno spremeniti tudi Pravilnik o organizaciji tekmovanj. T. 
Šeme je pripravil razpis za ligo za novo sezono, ki bo objavljen na spletni strani in poslan 
vsem klubom. 
 
Sklep št. 2: 
UO je potrdil spremembe Tekmovalnega pravilnika.  
 
Sklep št. 3: 
UO je potrdil razpis in predlog sistema ligaškega tekmovanja za sezono 2015/16. 
 

6. Pregled razpisov in prejetih vlog (pregled vlog za PŠŠ) (M. Šrekl) 
M. Šrekl je predstavil dve kandidaturi za PŠŠ. Konkretno bo o kandidaturah UO odločal, ko bo 
objavljen razpis MIZŠ. Za Ballpool se je prijavilo 5 znamk (Li-Ning, Yonex, RSL, Maestral, 
Forza), s ponudniki se bo podpisalo pogodbe. Za nakup topov se je na razpis prijavil samo BK 
Medvode. Glede na to, da je BZS na razpisu kandidirala z nakupom dveh topov, bo en top 
predvidoma kupila Zveza. 
 

7. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl) 
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M. Šrekl je predstavil možnost organizacije Evropskega veteranskega prvenstva 2016. M. 
Šrekl in D. Skerbiš bosta septembra odpotovala na Svetovno veteransko prvenstvo 2015, da si 
ogledata organizacijo in se pogovorita s predstavniki BE o možnostih organizacije turnirja v 
Sloveniji. Stroške poti plača BE. 
 
8. Razno 
8.1. Vaditeljski seminar 
M. Košnik je povedal, da je na seminar trenutno prijavljenih 9 kandidatov. Glede na to, da je 
seminar prvič plačljiv,  so člani predlagali, da se cena kotizacije za posameznega udeleženca 
zniža. 
 
Sklep št. 4: 
UO je sprejel sklep, da se znesek kotizacije za seminar določi v višini 200,00 EUR. 
 
8.2. Določitev cene badmintonskih kompletov, ki so na voljo šolam v okviru projekta 
Slovenija igra badminton in Shuttle time 
Sekretar je predlagal, da se kupljene komplete poveča in tako šolam ponudi velik komplet (20 
loparjev, 5 škatel žog, 4 mreže in torba) po ceni 90,00 EUR in mali komplet (10 loparjev in 3 
škatle žog) po ceni 45,00 EUR.  

 
Sklep št. 5: 
UO je sprejel sklep, da cena za mali komplet znaša 45 EUR, za  veliki komplet pa 90 EUR. 
 
8.3. Univerzitetno evropsko prvenstvo 
D. Skerbiš je povedal, da glede na to, da bomo soorganizatorji naslednjega Evropskega 
univerzitetnega prvenstva, moramo na letošnje prvenstvo poslati ekipo. Izbrana sta bila dva 
fanta in dve dekleti, ki se bodo udeležili prvenstva na Poljskem. Zveza bo krila stroške 
prevoza. 
 
8.4. Društvo v javnem interesu 
Predsednik je predstavil dopis OKS, s katerim ta naproša vse Zveze, da društva opozorijo na 
možnost pridobitve statusa društva v javnem interesu in s tem možnosti za dodatna sredstva 
(iz naslova vračila dohodnine). 
 
Sklep št. 6: 
UO je zadolžil sekretarja, da pripravi vlogo za prijavo BZS kot društva v javnem interesu. 
 
8.5. Prošnja M. Rojnik za sofinanciranje letalske karte  
Sekretar je predstavil prošnjo M. Rojnik, v kateri je zapisala, da je bila povabljena in nato 
sprejeta kot sodnica na turnirju Yonex Denmark Open MetLife BWF Superseries PREMIER, kar 
je prvič, da lahko slovenski sodnik sodeluje na turnirju takšnega ranga. Za letalsko karto je 
plačala 258,00 EUR in prosi za pomoč pri financiranju nakupa letalske karte. 
 
Sklep št.7: 
UO je sklenil, da se M. Rojnik krije delni znesek letalske karte v znesku 148,00 EUR.  
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Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS       

Andrej Pohar, 
                    predsednik BZS 


