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Badmintonska zveza Slovenije 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 
p.p. 4110, 1001 Ljubljana 
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si 
GSM:  031 325 194 (sekretar) 
 

                 Medvode, 14.9.2010 

 
 
ZAPISNIK 
3. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
14.9.2010, od 19.30 do 21.15 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215 
Medvode 
 
Prisotni:   Andrej Pohar, Jani Jamnik, Tadej Šeme, Miha Horvat     
Odsoten:   Matej Voh, Jožef Kuprivec 
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš (direktor reprezentanc), Matevž Šrekl (sekretar). 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) 

2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 

3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

4. Plan dela članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

5. Potrditev sprememb Pravilnikov (D. Skerbiš) 

6. Rekreativna tekmovanja in slovenska badmintonska liga (A. Pohar, D. Skerbiš in M. Šrekl) 

7. Mednarodno prvenstvo Slovenije 2011 (A. Pohar) 

8. Ostale pobude in predlogi 
 
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) 
  
A. Pohar je predstavil sklepe pretekle seje, ki so bili uspešno realizirani. Iztoku Utroši je bilo 
odgovorjeno glede dodatnih sredstev. Pogodba z Majo Tvrdy je bila podpisana, urejene so bile vse 
finančne zadeve za nazaj, tako da že uspešno poteka črpanje sredstev novega fonda. Uspešno je bila 
formirana le tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo Tadej Šeme, Maja Kersnik in Gašper Zupančič. 
D. Skerbiš je predstavil medklubsko sodelovanje, ki se je začelo izvajati v Ljubljani, kjer treninge v 
dopoldanskih urah na Konexu vodi Denis Pešehonov. Trenutno trenira samo I. Utroša, do konca 
septembra naj bi se skupini priključilo še 5 igralcev.  
Nove evidence vpisa igralcev po posameznih klubih so pripravljene in do konca septembra se bo 
klube obvestilo o novih registracijah in kako bo potekal vpis igralcev. Razpis za organizatorja 
mednarodnega prvenstva ni bil pripravljen, turnir pa je bil pravočasno prijavljen pri BE in BWF. 
Seminar za Tournament Software je bil sicer planiran za 11.9.2010, vendar sta bila samo dva 
kandidata, tako da je seminar odpadel. Podelitve nagrad najboljšim tekmovalcem pretekle sezone 
zaenkrat še ni bilo. Koledar je bil uspešno sestavljen, vsi turnirji so dobili organizatorje. Osnutka 
Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o organizaciji tekmovanj sta bila poslana klubom, pripomb 
ni bilo. Hrvaška Zveza je obvestila našo Zvezo, da v prihodnji sezoni ne bodo sodelovali v 
Mednarodni badmintonski ligi. 
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Sklep št. 1: 
UO nalaga, da D. Skerbiš pred vsako seje zbere poročila o delu tekmovalcev, ki imajo z Zvezo 
sklenjeno pogodbo in na seji člane seznani z njihovimi aktivnostmi. 
 
Sklep št. 2: 
Komisija za rekreacijo in veterane in komisija za izobraževanje se zaenkrat ne formirata. 
 
Sklep št. 3: 
UO nalaga sekretarju, da takoj obvesti klube o možnosti prijave za organizacijo mednarodnega 
prvenstva, rok za prijavo je 25.9.2010. Po izboru organizatorja bo Zveza z organizatorjem podpisala 
pogodbo.  
 
Sklep št. 4: 
Podelitev priznanj za najboljše igralce pretekle sezone bo izvedena na zaključku mednarodnega 
mladinskega turnirja Tom Junior na Mirni. Po podelitvi bo sledila še kratka pogostitev. 
 
Sklep št. 5: 
UO je soglasno potrdil organizatorje turnirjev in koledar za sezono 2010/11. 
 
Sklep št. 6: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 2. redne seje.  
 
 

2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 

Zveza še naprej posluje dobro, stanje na računu je pozitivno, odprtih računov in dolgov ni. Zveza 
mora do konca leta počrpati še določena sredstva Fundacije za šport. V Ballpool za sezono 2010/11 
so vstopile tri znamke (RSL, Trump, Forza). 

Sklep št. 6: 

UO nalaga sekretarju, da klube obvesti, da v primeru organizacije mednarodnega kampa ali drugega 
mednarodnega dogodka lahko s takšnimi projekti kandidirajo za sredstva BE. Obenem se bodo 
lahko do konca oktobra prijavili s projekti za kandidaturo Fundacije za šport. 
 
 

3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
 
Člani UO, D. Skerbiš ter sekretar so poslali kratka poročila o delu v času od pretekle seje. Na seji ni 
bilo dopolnitev. 
 
Sklep št. 7: 
UO je potrdil vsa poročila o delu. 
 
 

4. Obravnava programov priprav in tekmovanj članskih reprezentanc v sezoni 2010/11 – 
medklubsko sodelovanje (D. Skerbiš) 
 
D. Skerbiš je predstavil kako potekajo treningi in kakšni so plani tekmovanj. Člani programe 
pripravijo sami v sodelovanju s svojim trenerjem, za mladince je program pripravil D. Skerbiš (plan 
v prilogi). 
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Sklep št. 8: 
UO sprejema plan dela, ki ga je pripravil D. Skerbiš in je priloga zapisnika, D. Pešehonov mora 
pripraviti individualne plane za posamezne članske igralce, ki se do 10.10.2010 po elektronski pošti 
posredujejo članom OU. 
 

 

5. Potrditev sprememb Pravilnikov 
 
A. Pohar je predlagal, da se sprejmejo spremembe in da se Pravilnika (Tekmovalni pravilnik in 
Pravilnik o organizaciji tekmovanj) potrdita. 
 
Sklep št. 9: 
UO je sprejel spremembe Pravilnikov, ki veljajo od dne sprejetja, uporabljajo pa se od 1.9.2010. 
 
 

6. Rekreativna tekmovanja in slovenska badmintonska liga (A. Pohar, D. Skerbiš in M. Šrekl) 
 
A. Pohar je predstavil vsebino sestanka z M. Košnikom, ki bo pri BZS registriral svoj klub v 
katerem bodo vsi tekmovalci, ki nastopajo na Trump turnirjih ter niso člani drugih klubov. 
 
Sklep št. 10: 
UO je potrdil namero, da se M. Košnik včlani s svojim klubom in vpiše svoje člane v bazo. 
 
M. Šrekl je predstavil kako potekajo prijave za slovenski ligi. Glede na prijavo ekip (10 za 2. ligo in 
4 za 1. ligo) je predlagal, da bi v prihodnji sezoni imeli le eno ligo v kateri bi nastopale vse 
prijavljene ekipe. Tiste ekipe, ki so bile prijavljene v 1. ligo, bi se ligi pridružili kasneje, v play-
offu. 
 
Sklep št. 11: 
UO nalaga, da M. Šrekl v sodelovanju s tekmovalno komisijo pripravi predlog nove lige in 
spremembe Pravilnika, ki ga bodo člani UO korespondenčno potrdili. 
 
Sklep št. 12: 
Tekmovanje MBL se začasno zamrzne, ker ni interesa hrvaških klubov. 
 
 

7. Mednarodno prvenstvo Slovenije 2011 (A. Pohar) 
 
Pod to točko ni bilo posebne razprave, saj se je predhodno že sprejel sklep (glej sklep št. 3). 
 
 
8. Ostale pobude in predlogi 
 
8.1. Pogodba z Denisom Pešehonovim  
D. Skerbiš je predstavil naloge D. Pešehonova, ki naj bi bile zapisane v pogodbi. 
 
Sklep št. 13: 
UO nalaga D. Skerbišu, da pripravi pogodbo o delu, ki se podpiše z Denisom Pešehonovim z 
datumom veljavnosti 1.9.2010. V pogodbi bodo opredeljene naloge, koliko ur dela je potrebno 
opraviti mesečno, udeležbe na turnirjih in mesečno plačilo v višini 700,00 EUR bruto. 
 
8.2. Organizatorji 1. DP v racketlonu so se na BZS obrnili s prošnjo po objavi razpisa na spletni 
strani BZS. 
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Sklep št. 14 
Razpis za 1. DP v racketlonu se objavi na spletni strani BZS. 
 
8.3 Upravno sodišče RS še ni odločilo o tožbi BZS zoper MŠŠ. 
 
Sklep št. 15 
Na predsednico Upravnega sodišča RS se naslovi nadzorstvena pritožba zaradi prepočasnega 
reševanja zadeve. 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl 
sekretar BZS 
 

 
          Andrej Pohar 
        predsednik BZS 

   


