
                          Medvode, 30.8.2013 

 

 

ZAPISNIK 
17. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
27.8.2013, od 19.00 do 22.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Miha Horvat, Jani Jamnik in Rok Trampuž  
Odsotni:   Jožef Kuprivec in Tadej Šeme  
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov predhodnih sej (A. Pohar) 

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

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, delitev sredstev za 
priprave in testiranja, poročila s poletnih priprav (D. Skerbiš, R. Trampuž in D. 
Pešehonov) 

4. Pravilniki (A. Pohar, D. Skerbiš) 

5. Projekt Slovenija igra badminton (M. Šrekl) 

6. Shuttle time (M. Šrekl) 

7. Ostale pobude in predlogi 

7.1. Kandidatura za Evropsko klubsko prvenstvo 
7.2. Spletna stran 
7.3. COMEBA 
7.4. Potrditev koledarja za sezono 2013/14 
7.5. Kavcija za prijave na mednarodne turnirje 

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

1. Pregled realizacije sklepov predhodnih sej (A. Pohar) 
Na začetku seje so člani UO preverili realizacijo sklepov preteklih sej. Kazen U. Turka še vedno ni 
plačana, zato se bo odslej zgolj beležila v okviru finančnega poslovanja. OKS še ni pričel s 
spremembami pri kategorizacijah. Razpis za Ballpool je bil realiziran, prijavili so se štirje 
ponudniki. Spletna stran še vedno ne deluje optimalno, nekateri popravki so že izvedeni. A. Pohar 
je povedal, da se v času od zadnje seje zaradi počitnic ni dogajalo veliko. 
 

Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 16. redne seje. 
 



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

Zveza posluje pozitivno, Fundacija bo zadnji obrok nakazala jeseni. Predsednik je prejel poročila 
članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali pa so opravljali naloge za Zvezo. M. Horvat ni 
predložil poročila. Poročilo D. Skerbiša se bo obravnavalo pri drugih točkah. R. Trampuž je 
izpostavil dobro delo čez počitnice, tako da bi s takšnimi treningi nadaljevali tudi v celotni sezoni. 

 

Sklep št. 2: 

UO nalaga OVŠ, da obvesti igralce, ki imajo svoj budget, da lahko tega koristijo sorazmerno po 
četrtletjih, zaradi likvidnostnih potreb BZS. 

 

Sklep št. 3: 

UO nalaga OVŠ, da obvesti Denisa Pešehonova, da do 5.9.2013 predloži poročilo o pripravah na 
Kitajskem, ki bo posredovano članom UO.  

 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, delitev sredstev 
za priprave in testiranja, poročila s poletnih priprav (D. Skerbiš, R. Trampuž in D. 
Pešehonov) 

 
R. Trampuž je pohvalil delo tuje trenerke (Huaiwen Xu), ki je vodila poletne priprave mladinske in 
članske reprezentance. D. Skerbiš je bil z delom na pripravah zadovoljen, motivacija je bila na 
visokem nivoju. Predlaga, da bi v tudi v prihodnje sodelovali s to trenerko. A. Pohar je povzel, da bi 
v naslednji sezoni R. Trampuž vodil dopoldanske treninge, tuja trenerka (Huaiwen Xu) pa bi vodila 
občasne tedenske priprave. M. Horvat je na kratko predstavil poročilo o udeležbi na Sredozemskih 
igrah, kjer smo osvojili dve bronasti medalji in dve četrti mesti. Ob zaključku poročil je D. Skerbiš 
predstavil še regionalni kamp, ki ga je letos vodil danski trener. Kampa se je udeležilo 24 otrok. 
Glede na letošnjo izkušnjo se bo tudi sodelovanje z danskim trenerjem nadaljevalo v prihodnji 
sezoni.  
 

Sklep št. 4: 
UO je potrdil predlog OVŠ o razdelitvi sredstev za testiranja (1.500,00 EUR Maja Tvrdy, 1.500,00 
EUR Iztok Utroša, v rezervi ostane 1.000,00 EUR). 
 
Sklep št. 5: 
UO nalaga OVŠ, da pripravi razdelitev žog iz Ballpoola po posameznih postavkah (priprave, 
igralci, projekti BZS). 
 

4. Pravilniki (A. Pohar, D. Skerbiš) 

Andrej Pohar je predstavil spremembe Pravilnika o organizaciji tekmovanj in spremembe 
Tekmovalnega pravilnika (glede lige), slednje je pripravil T. Šeme. D. Skerbiš je predstavil tabelo 
za vpis podatkov v bazo registriranih igralcev, kjer se zahteva EMŠO številka, tako da bo ta tabela 
posredovana vsem klubom, da vnesejo svoje igralce. 



Sklep št. 6: 

UO je soglasno potrdil spremembe Pravilnika o organizaciji tekmovanj in Tekmovalnega 
pravilnika. Oba začneta veljati s 1.9.2013. 

 

Sklep št. 7: 

UO nalaga D. Skerbišu, da vsem klubom posreduje tabelo za vpis/registracijo igralcev in jih 
obvesti, da morajo tabelo z izpolnjenimi podatki vrniti do 20.9.2013. 

 

5. Projekt Slovenija igra badminton (M. Šrekl) 

M. Šrekl je predstavil projekt Slovenija igra badminton. Zaradi dogovora o izvedbi projekta v 
ljubljanski Supernovi je predlagal nov datum – 12.10.2013. Prijavilo se je 11 klubov, ki bodo 
sodelovali pri projektu. M. Šrekl je predstavil predlog razdelitve sredstev.  T. Šeme je 
predhodno že podal mnenje glede predlagane delitve sredstev, s katero se ni strinjal. M. Šrekl 
je članom UO še enkrat pojasnil, da je bila delitev sredstev opravljena na podlagi bonitetnih 
razredov klubov (ki so že bili posredovani vsem klubom) in ocene lanskoletne organizacije 
projekta. Za ljubljanske klube se je upošteval nižji znesek sofinanciranja, saj je lokacija 
(Supernova) že potrjena in posledično iz tega naslova klubi ne bodo imeli nobenih stroškov. 

 

Sklep št. 8: 

UO je potrdil, da bo dan Slovenija igra badminton potekal 12.10.2013 (datum bo označen v 
koledarju BZS) in sprejel predlog razdelitve sredstev za projekt Slovenija igra badminton. V 
primeru slabe organizacije posameznega kluba si UO pridržuje možnost spremembe 
razdelitve sredstev. 

 

6. Shuttle time (M. Šrekl) 

Andrej Pohar je predstavil kako poteka prevod gradiva. Mile Čuk je prevedel del besedila, 
ostalo pa je po razgovoru prepustil Tinkari Rogelj, ki bo preostali del besedila prevedla skupaj 
z Dušanom Skerbišem. Celoten prevod se pričakuje do 1.10.2013. 

 

7. Ostale pobude in predlogi 

7.1. Kandidatura za Evropsko klubsko prvenstvo 

M. Šrekl je predstavil možno kandidaturo za Evropsko klubsko prvenstvo. Mnenja članov o 
tem projektu so različna. Vsekakor bi bila dobra promocija za badminton in BZS, po drugi 
strani ni gotovo, da bi se zbralo dovolj sredstev za pokritje teh stroškov, kar bi pomenilo, da bi 
morala BZS pokriti razliko.  

 

 



Sklep št. 9: 

UO je sprejel sklep, da se zaenkrat za izvedbo tekmovanja ne kandidira in se razmisli o 
kandidaturi za leto 2015. 

 

7.2. Spletna stran 

B. Kodrič bo zadeve postopoma uredil.  

 

7.3. COMEBA 

Andrej Pohar je izpostavil vprašanje glede včlanitve v COMEBA, kjer zaenkrat še nismo člani 
(COMEBA naj bi nas vseeno vodila kot članico).  Velikih ugodnosti oz. prednosti članstvo 
zaenkrat ne prinaša.  

 

Sklep št. 10: 

UO je sprejel sklep, da se Zveza zaenkrat še ne včlani in počaka na nadaljnje korake in razvoj 
COMEBe. 

 
7.4. Potrditev koledarja za sezono 2013/14 

Koledar je pripravljen, z vpisanimi organizatorji. 

 

Sklep št. 11: 

UO je potrdil koledar za sezono 2013/14. 
 

7.5. Kavcija za prijave na mednarodne turnirje 

Andrej Pohar je povedal, da je BE uvedel finančne sankcije v primeru, da nastopaš z napačno 
majico, tako da bi bilo morda smiselno od igralcev dobiti kavcije za primere kazni. Številne 
relativno visoke kazni namreč predvideva tudi BWF (npr. prepozna odjava s tekmovanja). 

 

Sklep št. 12: 

UO nalaga D. Skerbišu, da obvesti klube, ki prijavljajo igralce na mednarodne turnirje, da bodo 
imeli oblačila v skladu z BWF pravilnikom. V primeru, da bo BZS dobila kazen zaradi kršitev 
napisov na oblačilih ali odjave s turnirja (ali kakšno drugo kazen, ki se nanaša na prijavljenega 
igralca), bo račun za plačilo kazni prejel klub igralca. 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS 

          Andrej Pohar, 
        predsednik BZS 


