
 

 

                     Medvode, 7. 11. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
10. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek, 7. 
11. 2019, od 19.00 ure do 21.50 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Janez Kovač, Maja Pohar Perme, Jožef Kuprivec in Gašper 

Krivec  
Odsotni:  Rok Trampuž  
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš 
 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme) 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC, 
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž) 

4. Razpis Fundacije za šport 2020, koriščenje sredstev v letu 2019 (M. Šrekl) 

5. Organizacija Evropskih prvenstev (T. Šeme, M. Šrekl) 

6. Razno 

 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme) 
 

T. Šeme je predstavil dogajanje od pretekle seje. Opravljeni so bili razgovori z igralci,  ki se ne 
udeležujejo treningov v SNBC, več pa bo pojasnjeno pri točki 3. Predsednik in sekretar sta se 
oktobra udeležila sestanka v okviru programa BASIS v Parizu. Ostalih posebnosti od zadnje seje 
ni bilo. 
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 9. seje UO. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO) 
Trenutno finančno stanje je pozitivno, čakamo še na zadnja obroka od Fundacije za šport (za 
D1 in D2). Maja je predstavila delo tekmovalne komisije in manjše popravke, ki so potrebni po 
prvem krogu tekmovanj.  Izpostavila je še problematiko namernega predajanja tekem zaradi 
prehoda iz skupin. Člani so predlagali, da bi se na članskih turnirjih po zaključku skupinskega 
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dela opravi žreb za nadaljnje tekmovanje. J. Kovač je predstavil spremembe, QR koda je bila 
dodana na račune in začel je delovati nov portal.  
 
Sklep št. 2: 
Tekmovalna komisija bo do začetka druge kroga turnirjev z manjšimi popravki pripravila 
tekmovalni pravilnik IN PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TEKMOVANJ, ki bo tako veljal z drugim 
krogom tekmovanj. 
 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC, 
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž) 
 

D. Skerbiš je v odsotnosti R. Trampuža povedal, da je z 1.9.2019 on začasno prevzel vodenje 
SNBCja. Povedal je, da delo v centru poteka dobro in da igralci delajo dobro.  Treninge poleg 4 
igralcev (M. Ivanič, A. Krapež, M. Ivančič in P. Polanc) obiskujejo še sparingi (K. Stanković in G. 
Krivec). D. Skerbiš je tudi predstavil, kako napredujejo priprave ekipe za Evropsko prvenstvo. T. 
Šeme je povzel stvari glede iskanja novega trenerja reprezentance. Predlagal je, da se pripravi 
mednarodni razpis, ki se ga bo objavil na spletni strani Badminton Europe. G. Krivec je predstavil 
še mnenja igralcev, ki trenirajo v SNBCju. Poudaril je nekaj pozitivnih zadev ter tudi nekaj 
potrebnih izboljšav. Stanje bomo spremljali še naprej in analizirali potrebne izboljšave. Podano 
je bilo še vprašanje, zakaj se mladinska reprezentanca ni udeležila Mladinskega svetovnega 
prvenstva v Kazanu. D. Skerbiš je pojasnil, da se prvenstva ekipa ni udeležila zaradi slabših 
rezultatov, namesto tega se je mladinska ekipa udeležila turnirjev v Nemčiji in Finskem in iskala 
pomembne točke za mladinsko svetovno jakostno lestvico. 
 

Sklep št. 3: 

UO je naložil Roku in Dušanu, da opravita razgovor z igralci, ki se ne udeležujejo treningov v 
SNBCju oz. ne trenirajo po pričakovanju trenerjev, ter na podlagi razgovorov pripravita 
poročilo za UO. 
 

4. Razpis Fundacije za šport 2020, koriščenje sredstev v letu 2019 (M. Šrekl) 

M. Šrekl je povedal, da je bil 10.10.2019 objavljen nov razpis Fundacije za šport, rok za prijavo 
je 11.11.2019. Na razpis se bomo prijavili s programom za člane in mladince, ter dodatnimi 
projekti (Slovenija igra badminton, nakup tehnologije, ….). V letošnjem letu niso bila še 
porabljena sredstva za projekt Slovenija igra badminton, ter za nakup igrišč. 

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel sklep, da se na Fundacijo preveri ali se lahko sredstva za nakup igrišč prenesejo v 
naslednje leto, tako da se bo po prejetem odgovoru lahko dokončno odločilo o morebitnem 
nakupu igrišč. 
 

5. Organizacija Evropskih prvenstvih v letih 2021, 2022 in 2023 

T. Šeme je povedal, da je BZS dobila organizacijo Evropskega prvenstva do 17 let 2021 in 
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Evropsko veteransko prvenstvo 2022.  V naslednjem mesecu se bo imenoval organizacijski 
odbor  za izvedbo prvenstev. T. Šeme je že navezal stike s predstavniki Mestne občina Ljubljana, 
kjer že potekajo razgovori o najemu dvorane. 

 

6. Razno 

6.1. Anonimna prijav 

V začetku oktobra je BZS preko pošte prejela anonimno pismo, ki je bilo naslovljeno na 
disciplinsko komisijo. Pismo je bilo zato predano disciplinski komisiji, ki je pripravila naslednji 
odgovor: 
Dne 10.10.2019 smo bili člani disciplinske komisije BZS seznanjeni z anonimnim pismom 
- Zahtevo za pričetek disciplinskega postoka zoper funkcionarje zveze. Pod navedbami iz 
pisma so podpisani "zavedni člani zveze".  
Zaradi razjasnitve in dokazovanja v samem disciplinskem postopku, naprošamo upravni 
odbor zveze, da po elektronski poti na člane BZS naslovi mail, v katerem podpisnike pisma 
pozovejo, da se identificirajo najkasneje do 6.12.2019 na elektronski naslov predsednika 
disciplinske komisije, g. Žigo Frassa (ziga.frass@gmail.com), sicer disciplinska komisija, 
brez izvedenega dokaznega postopka, ne more izreči disciplinskih sankcij. 
 

6.2. NPŠŠ - Izdelani kriteriji, rok za prijavo  

Glede na nov Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
mora nacionalna panožna sprejeti merila za izbor strokovnih delavcev. Po kratki razpravi so 
bila predlagana merila za izbor strokovnih delavcev za razpis 2020. 

 

Sklep št. 5: 

UO je sprejel predlagane kriterije (v prilogi) in jih bo upošteval ob prijavi kandidatov na razpis. 

 
6.3. Vprašanje BK Branik 
J. Kuprivec je postavil vprašanje glede organizacije državnega prvenstva in možnosti igranja 
kvalifikacij na parketu. Poleg tega je v imenu BK Branik prosil za izposojo badmintonskih igrišč. 
 
Sklep št. 6: 
UO je sprejel, da se kvalifikacije lahko igrajo na parketu, poleg tega je bilo obljubljeno, da BK 
Branik dobi v brezplačno uporaba badmintonska igrišča.  
 
6.4. Pritožba BK Mirna 
S strani BK Mirna je prišla pritožba glede obračuna stroškov za mladinski turnir v Nemčiji. 
Člana BK Mirna (Nik Zupančič in Matevž Herman) sta se par dni pred turnirjem odjavila s 
turnirja. Kljub temu, da sta bila ob odjavi obveščena, da bosta morala kriti stroške nočitev in 
prijavnine na turnir, sta se z odjavo strinja. V BK Mirna pa sedaj mnenja, da bi BZS še pred 
samim turnirjem lahko uredila odjavo nočitev in tega ne bi obračunala članoma BK Mirna.  
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Sklep št. 7: 
UO je naložil Dušanu Skerbišu in sekretarju, da še enkrat preverita kako je potekala odjava in 
kakšne so bile možnosti pri odjavi. O rezultatih se obvesti UO do 29.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


