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

                                                                              Medvode, 29.2.2012 

 
 
ZAPISNIK 
9. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
28.2.2012, od 19.30 do 23.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215 
Medvode 
 
Prisotni:   Andrej Pohar, Jani Jamnik, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme    
Odsotni:   Jožef Kuprivec, Miha Horvat 
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

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

2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 

3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance ter predstavitev poročil o delu 
in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (D. Skerbiš in R. Trampuž) 

5. Predstavitev poročila o nastopu moške in ženske reprezentance na Evropskem ekipnem 
prvenstvu Thomas & Uber cup (M. Šrekl) 

6. Delo z reprezentanti do OI in po OI (D. Skerbiš) 

7. Poročilo o pridobivanju novih članov in delu ŠD Badminton (M. Košnik) 

8. Poročilo s seminarja BE - Amsterdam 2012 (M. Šrekl) 

9. Priprave na Mednarodno prvenstvo Slovenije (M. Šrekl, D. Skerbiš) 

10. Priprave na redno letno skupščino (M. Šrekl, D. Skerbiš)  

11. Pobuda D. Pešehonova o delu z reprezentanco v prihodnji sezoni (A. Pohar) 

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

 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar) 
  
Na začetku seje so člani UO potrdili sklep korespondenčne seje, ki je spremenil število turnirjev, ki 
se upoštevajo za članske lestvice. Nadalje je A. Pohar je predstavil sklepe pretekle seje, ki so bili 
skoraj v celoti realizirani.  
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 8. redne seje in sklep korespondenčne seje. 
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2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 

Zveza posluje pozitivno, neplačanih računov trenutno ni, ostajajo še manjši dolgovi za dnevnice za 
Evropsko ekipno prvenstvo. Dnevnice bodo lahko izplačane v mesecu marcu, ko se pričakujejo 
prilivi s strani Fundacije za šport. Sekretar je izpostavil še vprašanje plačevanja članarin klubov in 
vračila enot glede na posamezno plačilo članarine. V lanskem letu so bile sicer določene enote 
vračil, ki pa niso bile sorazmerno razdeljene, tako da so člani predlagali spremembe in sprejeli 
naslednji sklep. 
 

Sklep št. 2: 
UO je sprejel sklep, da enota za obračun članarine ostane 100,00 EUR. Spremeni se število vračila 
enot plačila in sicer:  
- plačilo 8 enot, klub dobi vrnjeno 5 enot 
- plačilo 5 enot, klub dobi vrnjeno 3 enote 
- plačilo 3 enot, klub dobi vrnjeno 1 enoto 
- plačilo 2 enot, klub dobi vrnjeno ½ enote 
- plačilo 1 enote, klub ne dobi vračila. 
Vsa vračila se vršijo preko nakupa opreme pri članih ballpoola v sezoni 2011/12. Vračilo je 
opcijsko in ga lahko uveljavljajo klubi. 

 

3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
 

Predsednik je prejel poročila članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali pa so opravljali 
naloge za Zvezo. R. Trampuž je sicer že poslal zapisnik seje OVŠ, je pa še enkrat predstavil 
trenerje, ki bodo skrbeli za posamezno reprezentanco: Maja Kersnik je zadolžena za kadetsko, Luka 
Petrič in Denis Pešehonov za mladinsko in člansko reprezentanco. Program in nove trenerje je 
soglasno potrdil OVŠ. R. Trampuž je povedal, da se bodo skupni treningi ljubljanskih klubov 
nadaljevali. Člani UO so imeli pripombe na poročilo J. Kuprivca, saj v svojem poročilu ni navedel, 
kateri sodniki so se udeležili posameznih mednarodnih turnirjev in kakšen je plan udeležbe 
sodnikov na mednarodnih tekmovanjih. T. Šeme je pri poročilo sodniške komisije dodal, da bi 
morali slovenski sodniki bolje obvladati Tournament Software, poleg tega pa bi morali slovenski 
tekmovalni sistem poenostaviti in uskladiti s Tournament Softwarom. 
 
Sklep št. 3: 
UO je potrdil novo zadolžitev trenerjev po posameznih reprezentancah.  
 
Sklep št. 4: 
UO nalaga D. Skerbišu in T. Šemetu, da skličeta sestanek na temo poenostavitve tekmovalnih 
sistemov glede na uporabo Tournament Software za sezono 2012/13. Cilj sestanka je priprava 
predloga za spremembe Tekmovalnega pravilnika (TP) in Pravilnika o organizaciji tekmovanj 
(POT) za prihodnjo sezono. 
 
Sklep št. 5: 
UO nalaga J. Kuprivcu, da v nadaljnjih poročilih za seje UO navede, katerih turnirjev so se udeležili 
sodniki in kakšni so nadaljnji plani za sodnike. 
 

4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance ter predstavitev poročil o 
delu in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (D. Skerbiš in R. Trampuž) 

 
D. Skerbiš je v svojem poročilu o delu že predstavil poročila o delu mladinske in članske 
reprezentance. Pri poročilih o delu L. Petriča je s strani članov OU prišla pripomba na pozno 
določitev reprezentance za Evropsko ekipno prvenstvo. A. Pohar je predstavil situacijo glede M. 
Tvrdy in njenih možnosti za uvrstitev na OI. Po njegovem mnenju se bo M. Tvrdy uvrstila na OI v 
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2. krogu izbire kandidatov (15.6.2012), saj si bo izboljšala položaj zaradi povečanja kvote 
nastopajočih pri ženskah posamezno na račun podvajanj (nekaj deklet se bo kvalificiralo v dveh 
disciplinah in tako povečalo kvoto). Po njegovem mnenju si M. Tvrdy s prihajajočimi turnirji ne 
more pomembno izboljšati stanja na svetovni lestvici, tako da sam ne vidi smisla udeležbe na 
oddaljenih turnirjih (Avstralija,…). Člani so nato diskutirali o sredstvih, ki bi jih lahko namenili M. 
Tvrdy in njenemu trenerju za čas priprav od meseca maja pa do samih OI. M. Tvrdy se želi do 
meseca maja udeležiti še turnirjev na Hrvaškem, Romuniji in v Franciji ter nato še priprav v 
Franciji. Zadnje dejanje pa bo Evropsko prvenstvo za posameznike na Švedskem. Glede na 
predviden proračun Zveze, ki bo za 3 0% manjši kot preteklo leto, je potrebno s sredstvi ravnati 
varčno. 
  
Sklep št. 6: 
OU je sprejel, da se M. Tvrdy dodeli budget v višini 4.000,00 EUR, ki velja od 1.5.2012 pa do OI. 
Budget je namenjen za M. Tvrdy in njenega trenerja. 25 % sredstev budgeta lahko M. Tvrdy koristi 
že od 1.3.2012 dalje.  
 

5. Predstavitev poročila o nastopu moške in ženske reprezentance na Evropskem ekipnem 
prvenstvu Thomas & Uber cup (M. Šrekl) 

 

Poročilo o udeležbi je v prilogi zapisnika. M. Šrekl je povedal, da sta obe ekipi uspešno nastopili in 
da je bil celotni program izpeljan dobro. Ocena UO je, da je bila odločitev o udeležbi na prvenstvu z 
obema ekipama pravilna. 

 

6. Delo z reprezentanti do OI in po OI (D. Skerbiš) 

D. Skerbiš je predstavil plan dela za naslednje obdobje. Za čas poletnih počitnic je predlagal, da bi 
se nekateri igralci udeležili priprav na Danskem, ki potekajo v okviru certificiranega BE badminton 
centra.  

 

Sklep št. 7: 

UO nalaga OVŠ, da na podlagi znanih podatkov o proračunu pripravi natančen plan dela za člane. 
Pobude za udeležbo na turnirjih izven programa se bodo reševale sproti. 

 

7. Poročilo o pridobivanju novih članov in delu ŠD Badminton (M. Košnik) 

M. Košnik je predstavil svoje poročilo in izpostavil probleme, do katerih je prišlo. Anketa, ki je bila 
poslana osnovnim šolam, je v delu, tako da je M. Košnik na kratko predstavil delne rezultate 
ankete.  

 

Sklep št. 8: 

UO je sprejel sklep, da M. Košnik do 15.4.2012 v pisni obliki predstavi končne rezultate ankete. 

 

Sklep št. 9: 

UO nalaga M. Košniku, da do 1.6.2012 pripravi predloge, kako naj bi Trump turnirji potekali v novi 
sezoni, v luči tesnejše povezanosti teh tekmovanj v sistem tekmovanj BZS (morebitne spremembe 
POT). 

Sklep št. 10: 

UO je potrdil, da BZS podaljša dogovor o sodelovanju s ŠD badminton za naslednje 3 mesece.   
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Sklep št. 11: 

M. Košnik do 1.4.2012 pripravi seznam trenerjev in vaditeljev. Po tem datumu se sestanejo D. 
Skerbiš, M. Košnik in T. Šeme ter pripravijo predloge za licenciranje trenerjev. 

 

8. Poročilo s seminarja BE - Amsterdam 2012 (M. Šrekl) 

M. Šrekl je predstavil teme, ki so bile predstavljene na seminarju BE na Nizozemskem: 

- nova strategija BE; 

- angleški program (No strings badminton), ki deluje tako, da nacionalna zveze prodaja določen 
program badmintona; badminton centri lahko program za določen znesek kupijo in ga potem 
izvajajo v centru; 

- predstavitev nove internetne strani BE in BE TV -  zelo uspešno izvedena prenova, v okviru BZS 
bi bilo potrebno razmišljati o prenovi internetne strani BZS in celostne podobe Zveze; 

- predstavitev badmintonske zveze (Danska) in igralcev (Jan Jorgensen) skozi nove medije 
(Facebook, Twitter); 

- projekt BWF Badminton v vsako šolo (Shuttle Time) – glede na to, da želi Svetovna zveza doseči, 
da bi se badminton igral v vsaki osnovni šoli, bi morala tudi naša Zveza slediti temu projektu, tako 
da bi skušala badminton predstaviti v vsaki OŠ (projekt ankete, ki jo izvaja M. Košnik gre v to 
smer); 

- trenersko izobraževanje – BE in BWF želita pripraviti enotno izobraževanje za vse trenerje po 
svetu in s tem tudi pridobivanje različnih stopenj trenerske izobrazbe. Do sedaj je pripravljena 
stopnja 1 (Level 1). Glede na to, da je celotna literatura brezplačno dostopna na internetni strani, se 
slovenskim trenerjem priporoči, da bi gradivo pregledali in nato organizirali trenerski seminar, na 
katerem bi lahko izoblikovali način slovenskega licenciranja na ravni Zveze; 

- iskanje talentov v Nemčiji – sistem izobraževanja iskalca talentov in način iskanja.  

 

9. Priprave na Mednarodno prvenstvo Slovenije (M. Šrekl, D. Skerbiš) 

Priprave potekajo v skladu z načrtom. Člani so se spraševali, kako privabiti klube, da bi si ogledali 
tekmovanje in zlasti finalne tekme. Prevladovalo je mnenje, da je potrebno vzpostaviti osebni stik s 
klubi, tako da bi pripeljali čim večje število svojih članov na ogled kakovostnih tekem. 

 

10. Priprave na redno letno skupščino (M. Šrekl, D. Skerbiš)  

Sekretar je podal predlog za datum izvedbe skupščine in sicer v soboto, 12.5.2012, v času 
mednarodnega prvenstva Slovenije.  

 

Sklep št. 12: 

UO je potrdil, da bo skupščina organizirana 12.5.2012. Okvirno gradivo se pripravi do 1.4.2012 (D. 
Skerbiš in M. Šrekl), po tem datumu bo sklicana še seja UO, na kateri se bo celotno gradivo 
pregledalo.  

 

Sklep št. 13: 

UO nalaga M. Košniku, da do 1.4.2012 pridobi mnenja klubov glede njihovih želja in potreb v 
okviru BZS ter celoten seznam pisno posreduje članom UO do 5.4.2012.  Prav tako se mu nalaga, 
da v okviru dejavnosti ŠD badminton kontaktira klube in jih povabi tako na skupščino BZS kot tudi 
na ogled MP Slovenije. Enako si bodo prizadevali ostali člani UO. 
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11. Pobuda D. Pešehonova o delu z reprezentanco v prihodnji sezoni (A. Pohar) 

D. Pešehonov se je obrnil na A. Poharja s pobudo za nadaljnje sodelovanje z Zvezo. R. Trampuž je 
izpostavil, da je trenutno v Ljubljani samo D. Pešehonov, ki je primeren za vodenje članskih 
dopoldanskih treningov v okviru badminton centra. Ker se D. Pešehonovu konec avgusta izteče 
pogodba v BK Medvode in zaenkrat še ni znano, če bo pogodba tam podaljšana, se člani UO še niso 
mogli dokončno odločiti glede nadaljnjega sodelovanja.  

Sklep št. 14: 

UO je sprejel sklep, da trenutno Zveza še ne more potrditi, če bo sklenila pogodbo o nadaljnjem 
sodelovanju z D. Pešehonovim. Zveza bo o morebitnem podaljšanju sodelovanja odločala po 
mednarodnem prvenstvu Slovenje, ko bo tudi jasno, če bo D. Pešehonov še naprej vodil treninge v 
BK Medvode. 
 

12. Ostale pobude in predlogi 
 
12.1. Prošnja BK Brežic 
BK Brežice je, zaradi ponovnega začetka dela z mladim, na Zvezo naslovil prošnjo za pomoč v 
obliki žog ali druge badmintonske opreme. 
 
Sklep št. 15: 
UO je sklenil, da se BK Brežicam za ponovno oživitev kluba podari 10 škatel žog iz sredstev 
ballpoola.  
  
12.2. Tragična nesreča podpredsednika BK Mirna 
D. Skerbiš je člane UO seznanil s tragično smrtjo podpredsednika kluba BK Mirna. Ker se je 
družina Šemrov odpovedala cvetju in svečam, z namenom darovanja sredstev na račun BK Mirna, 
je D. Skerbiš predlagal simbolično donacijo BK Mirna. 
 
Sklep št. 16: 
UO je sklenil, da se namesto nakupa sveč in cvetja, BK Mirna nakaže 100,00 EUR. 
 
12.3. Nakup badmintonskih tepihov 
D. Skerbiš je povedal, da je že večletna želja Zveze, da bi imela svoje badmintonske tepihe, ki bi 
služili različnim projektom Zveze (Mednarodno prvenstvo Slovenije, Summer School, Mednarodno 
mladinsko prvenstvo, DP …). Glede na to, da v letošnjem letu Zveza organizira velik projekt 
Summer school, je pravi čas, da Zveza kupi dva tepiha. UO se je seznanil tudi z namero BK 
Medvode, da kupi tepihe. 
 
Sklep št. 17: 
UO je sklenil, da BZS v navezi z BK Medvode kupi 2 badmintonska tepiha (BK Medvode kupi 
dodatna 2). 
 
12.4. COMEBA 
A. Pohar je predstavil vlogo za vključitev v Mediteransko zvezo (COMEBA) in glede na to, da bo 
badminton prihodnje leto na sporedu Mediteranskih iger, bo članstvo potrebno. Glede na to, da še ni 
jasno, kdaj bo sestanek mediteranske zveze, se bodo člani UO o včlanitvi odločali na prihodnji seji. 
 
12.5. Razdelilnik sredstev po posameznih turnirjih 
Glede na to, da organizatorjem posameznih turnirjev ni popolnoma jasno, katere stroške so dolžni 
kriti sami in katere pri posameznem tipu tekmovanja krije Zveza, je sekretar predstavil predlog 
razdelitve stroškov za posamezni turnir (v prilogi). 
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Sklep št. 18: 
UO je soglasno potrdil razdelilnik, ki bo objavljen na strani BZS. 
 
12.6. Speed-badminton 
Speed badminton zveza Slovenije se je obrnila na BZS s prošnjo po podpori k  včlanitvi v OKS. A. 
Pohar je izpostavil zadržke glede potrditve Speed badminton zveze kot polnopravne članice pri 
OKS. Vprašanje glede imena zveze je bilo že naslovljeno na BE in BWF, saj ime »badminton« v 
naslovu zveze, ki ni BZS, lahko povzroči zmedo in napačne razlage, čemur se BZS želi izogniti. 
 
Sklep št. 19: 
UO je sklenil, da se A. Pohar sestane s predsednikom Speed badminton zveze Slovenije in po 
sestanku članom OU predstavi morebitne rešitve. 
 
12.7. Prošnja BK Bit 
T. Šeme je seznanil UO, da je klub v letošnji sezoni zaradi stečaja izgubil glavnega sponzorja, tako 
da so zašli v finančne težave. Glede na omenjene finančne težave, je kot predstavnik kluba na 
Zvezo naslovil prošnjo za 20 škatel žog, ki bi služile za treninge njihovih igralcev.  
 
Sklep št. 20: 
UO je sprejel sklep, da se BK Bit zaradi začasnih finančnih težav odobri enkratna pomoč v obliki 
15 škatel žog. 
  
Naslednji sestanek bo v sredini aprila (predvidoma 17.4.2012). 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS 

 
          Andrej Pohar 
        predsednik BZS 


