
 

 

                     Medvode, 26.10.2016 
 

ZAPISNIK 
 
 

17. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
25.10.2016, od 19.15 ure do 21.20 ure, v prostorih Badmintonske zveze Slovenije, 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec in Jani Jamnik   
Odsotni:  Miha Horvat in Tadej Šeme  
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš 
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

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

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

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

4. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 

5. Poročilo Evropsko veteransko prvenstvo (M. Šrekl, D. Skerbiš) 

6. Razno 

6.1. Uporaba kombija  (D. Skerbiš) 
6.2. Prikazovalniki rezultatov (M. Šrekl) 
(točka razno je bila z dodatno podtočko dopolnjena na sami seji) 

  
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) 
Pregledali so se sklepi pretekle seje. MIZŠ še ni odgovorilo na pritožbo, prav tako še ni bila 
pripravljena vloga za sodišče, podatki glede Balkanske zveze še niso pridobljeni. Trenerja za 
člansko reprezentanco se še išče. Pogodba za izvajanje vaditeljskega seminarja je podpisana in 
sedaj se čaka na potrditev programa na Strokovnem svetu RS za šport. Dodatno smo dobili še 
novega člana Ballpoola (Victor), tako da imamo trenutno pet članov. Korespondenčno se je 
potrdila cena šolskih kompletov (100,00 EUR), nakup kombija. Zveza je podprla javno pismo 
Fundacije za šport, naslovljeno na Vlado RS. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 17. redne seje in sklepe korespondenčnih sej. 
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2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Sekretar je povedal, da smo prejeli še drugi del sredstev od MIZŠ ter tretja obroka s strani 
Fundacije. Samo poslovanje je pozitivno, finančno stanje pa likvidno. Drugih posebnosti glede 
samih poročil ni bilo. M. Košnik je pri svojem poročilu poudaril pomen pravilnega vpisa 
podatkov v register, kjer je potrebno biti strikten in natančen, zlasti glede EMŠO. R. Trampuž 
je predstavil zapisnik OVŠ. 
 
Sklep št. 2: 
UO je potrdil sklepe OVŠ, kot so navedeni v zadnjem zapisniku OVŠ (v prilogi). 
 
Sklep št. 3: 
UO je potrdil program ligaškega tekmovanja ze sezono 2016/17, ki ga je pripravil koordinator 
lige, T. Šeme (v prilogi). 
 
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je podal kratko poročilo o delu reprezentanc, ki poteka po programu. A. Pohar je 
predstavil problem, ki je prisoten v članski reprezentanci. Reprezentanca je ostala brez 
trenerja, poleg tega pa smo neuspešni tudi pri iskanju sparing partnerjev. Pozval je člane UO, 
da aktivno pristopijo k reševanju problematike in iščejo možne kandidate. Enako se apelira na 
klube, kontaktna oseba je M. Šrekl. 
 
 
4. Izobraževanje za vaditelje (R. Trampuž) 
R. Trampuž je predstavil program za Trenerja 2, ki je manjkal za potrditev na Strokovnem 
svetu RS. Program je bil posredovan na Strokovni svet RS, ki ga bo pregledal in nato v 
novembru oba programa (Trener 1 in 2) predvidoma potrdil.  R. Trampuž se bo na povabilo 
udeležil seminarja Shuttle Time Expert Course, ki ga v celoti financira Badminton Europe. 
 
Sklep št. 4: 
UO je potrdil program Trener 2. 
 
 
5. Evropsko veteransko prvenstvo (M. Šrekl, D. Skerbiš) 
Predsednik je na kratko predstavil poročilo o veteranskem prvenstvu, ki je bilo odlično 
izpeljano, na kar nakazujejo tudi pohvale, prejete z vseh strani. Kljub prostorski stiski in 
finančnim omejitvam je bilo prvenstvo izpeljano na najvišjem nivoju. Velika pohvala gre vsem 
klubom, ki so sodelovali, saj brez njihove pomoči takšnega projekta ne bi bilo moč izpeljati. 
Prav tako gre pohvala najožji organizacijski ekipi, brez katere izvedba projekta ne bi bila 
mogoča. Sam projekt je bil izpeljan s pozitivnim rezultatom. Dokončne bilance bodo 
pripravljene v kratkem, vse obveznosti Zveze pa so že poravnane. Projekt je zabeležil tudi 
pozitivne stranske učinke, kot so nakup kombija po ugodnejši ceni, izdelava maskote za 
promocijo Zveze, pridobitev novega člana Ballpoola, poglobitev dobrega sodelovanja z 
Badminton Europe, Terme Olimia ipd. 
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6. Razno 

6. 1. Uporaba kombija 
Zveza je pred EVP s pomočjo finančnega leasinga (za obdobje 5 let) kupila kombi in sicer VW 
Transporter, 9 sedežev, podaljšana različica. Izračun potreb po koriščenju kombija ter cene 
kombija je namreč pokazal smiselnost nakupa v primeru 80-100 dni aktivne uporabe. Kombi 
se je za potrebe Zveze že začel uporabljati. Glede na izkazane potrebe Zveze so se člani UO 
odločili, da se kombi zaenkrat ne bi ponujal v najem, da pa ga lahko brezplačno uporabljajo 
člani Zveze, ob pogoju razpoložljivosti oziroma prednostnega vrstnega reda. V ta namen bo 
potrebno sprejeti pravila, ki bodo med drugim zagotovila tudi ohranitev vrednosti vozila. V 
bodoče se bo spremljala dejanska uporaba in se na tej podlagi sprejemale nadaljnje odločitve. 
D. Skerbiš je predstavil predlog uporabe kombija za klube, ki določa prednostni vrstni red v  
prihajajočem obdobju.  
 
Sklep št. 5: 
UO je D. Skerbiša zadolžil kot odgovorno osebo za kombi. D. Skerbiš bo vodil tudi evidenco 
uporabe kombija, ki bo podlaga za nadaljnje odločitve v zvezi z uporabo. UO je potrdil Predlog 
uporabe kombija za klube (v prilogi). UO je D. Skerbišu naložil, da pripravi Pravilnik o uporabi 
kombija, ki ga bo v nadaljevanju potrdil UO. 
 

6. 2. Prikazovalniki rezultatov (M. Šrekl) 
Program prikazovanja rezultatov še vedno ni optimalen, se pa uporablja na različnih 
tekmovanjih. Člani UO so razpravljali o tem, kako izboljšati funkcionalnost. 
 
Sklep št. 6: 
UO je zadolžil M. Šrekla, da se z avtorjem programa dogovori o odpravi pomanjkljivosti ter 
načinu dolgoročne uporabe celotnega sistema. 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS       

 
Andrej Pohar, 

                    predsednik BZS 
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             Ljubljana, 4.7.2016 
 

LIGAŠKO TEKMOVANJE V SEZONI 2016/17 
 
V letošnji sezoni bo v 1.SBL tekmovalo 8 ekip, ostale ekipe se bodo lahko prijavile v 4 
regionalne lige. 
Glede na vrstni red v lanski sezoni imajo pravico nastopa v 1.SBL naslednje ekipe: 

1. Mr. Pet Medvode 
2. Tem Mirna 1 
3. BK BIT 
4. BK Kungota 
5. Tem Mirna mladi 
6. BK Olimpija 
7. BK Branik 
8. ŠRD Konex 

 
V primeru, da se posamezna ekipa ne odloči za nastopanje v 1. SBL bo koordinator lige odločil 
o morebitni nadomestni ekipi iz drugega kluba. 
Ekipe bodo razdeljene v dve skupini in se na 1. in 2. tekmovalnem dnevu vsaka ekipa se 
dvakrat pomeri z vsako ekipo (na vsakem tekmovalnem dnevu tako ekipa odigra tri dvoboje) 
3. tekmovalni – finalni dan (play off): odigrajo se polfinale (1A proti 2B, 1B proti 2A), 
zmagovalca polfinala se pomerita za ligaški naslov, poraženca pa odigrata dvoboj za 3. mesto, 
ekipi, ki sta zasedli 3.  in 4. mesto v skupini odigrajo dvoboj 3A proti 4B, 4A in 3B, zmagovalca 
odigrata dvoboj za 5. mesto, poraženca za 7. mesto). Osmouvrščena ekipa bo igrala play-out 
tekmo za uvrstitev v 1.SBL v naslednji sezoni. 
  
Vsi dvoboji bodo sestavljeni iz 5 tekem – MS, ŽS, MD, ŽD in MIX. Točkovanje je naslednje: 
zmaga 5:0 (zmagovalec 3 točke, poraženec 0), zmaga 4:1 in 3:2 (zmagovalec 2 točki, 
poraženec 1 točka). 
 
Vsak ekipa v ligi ima lahko prijavljeno neomejeno število tujih igralcev (iz drugih klubov), 
vendar na enem tekmovalnem dnevu lahko nastopita le 2 tuja igralca.  
 
Organizirane bodo 4 regionalne lige: 
1. Osrednjeslovenska 
2. Koroška 
3. Štajerskopomurska 
4. Dolenskoposavska 
 
V vsaki regiji po tekmovalni sistem določil regionalni koordinator lige. V regionalni ligi ni 
določenih tekmovalnih dni, ekipe se same dogovorijo za termin in lokacijo posameznega 
dvoboja. Vsi zmagovalci regionalnih lig se uvrstijo na finalni dan 1.SBL, kjer odigrajo play-off 
regionalnih lig, zmagovalec pa odigra še dvoboj za uvrstitev v 1.SBL. 
 
V 1.SBL se bo striktno upošteval  tekmovalni pravilnik. Naj opozorimo na dve točki: 
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6.13.3. 
Vse ekipe morajo najmanj 30 minut pred začetkom vsakega dvoboja oddati listo prisotnosti in 
na njej imenovati tudi vodjo ekipe, ki je lahko hkrati tekmovalec. Listo prisotnosti preveri 
vrhovni sodnik. Največ dvakrat v sezoni lahko ekipa nastopi izjemoma s tremi tekmovalci. V 
tem primeru mora vseeno določiti katere dve tekmi bi igral manjkajoči igralec in tako predati 
dve tekmi v korist nasprotne ekipe. Ekipi, ki nima vsaj treh tekmovalcev za začetek dvoboja se 
prepove nastop in registrira rezultat 5:0 v korist nasprotne ekipe. Liste prisotnosti so javne in 
si jih ekipe izmenjajo med seboj.  
 
6.13.7.: 
V primeru, da se posamezna ekipa v sezoni ni prisotna na dveh tekmovalnih dneh se le-to 
izključi iz lige za tekočo sezono. 
 
Predvideni termini 1.SBL lige: 

1. 15.1.2017 (nedelja) (organizator se išče) 
2. 26.3.2017 (nedelja) (organizator se išče) 
3. 10.6.2017 (sobota) (organizator se išče) 

 
Kotizacija: 
Kotizacija za 1.SBL ligo znaša 150,00€ na ekipo, ter 100,00€ za vsako naslednjo ekipo iz 
istega kluba. 
Kotiazcija za regionalne lige znaša 50,00€ na ekipo. 
 
Prijave za obe ligi in organizacijo tekmovalnih dni v 1.SBL prosim pošljite mail na 
tadej.seme@gmail.com. BZS organizatorju posameznega tekmovalnega dneva plača 200,00 
EUR za samo organizacijo. Rok za prijavo je 15.11.2016. 
 
Nagradni sklad Slovenske badmintonske lige: 
1. mesto 800 EUR (plačilo računa za nakup badmintonske opreme pri članu Ballpoola BZS) 
2. mesto 600 EUR (plačilo računa za nakup badmintonske opreme pri članu Ballpoola BZS) 
3. mesto 400 EUR (plačilo računa za nakup badmintonske opreme pri članu Ballpoola BZS) 
4. mesto 200 EUR (plačilo računa za nakup badmintonske opreme pri članu Ballpoola BZS)  
 
 
Pripravil: 
Tadej Šeme 
Koordinator badmintonske lige 
 
 
                 Andrej POHAR   
              PREDSEDNIK BZS 
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            datum: 24.10.2016 
Zadeva: Predlog uporabe kombija BZS za klube  
          
 
BZS je kupila kombi VW Transporter (9 sedežev, podaljšana verzija z večjim prtljažnikom). 
Kombi je v prvi vrsti namenjen programom reprezentanc in organizacijskim projektom BZS. 
Ker pa kombi predvidoma ne bo polno zaseden, ga bo BZS brezplačno namenila v uporabo 
klubom. 
 
 
V sezoni 2016/2017 se uporaba kombija (število dni uporabe) namenja klubom na osnovi: 
 

- Pomoči, ki so jo klubi nudili (linijski sodniki) ob organizaciji Veteranskega EP v 
Podčetrtku 

 
BK Medvode – 10 dni 
BK Branik –  8  dni 
BK Olimpija – 4 dni 
BK Mladost Lendava – 4 dni   
BK Brežice –  4 dni 
BK Ljubljana – 2 dni 
BK Konex – 2 dni 
BK BIT – 2 dni 
ŠD Sele Vrhe – 2 dni 
BK Karizma – 2 dni 
 
 
V primeru, da bo kombi še dodatno na razpolago, pa se upošteva kriterij bonitetnih razredov 
(bonitetni razredi BZS, ki stopijo v veljavo januarja 2017 za leto 2017).   
 
Bonitetni razred A- 10 dni 
Bonitetni razred B – 7 dni 
Bonitetni razred C – 4 dni 
Bonitetni razred D – 2 dni 
 
Kontakt za izposojo kombija: Dušan Skerbiš 041 742 234 dusan.skerbis@badminton-zveza.si 
 
 
 
                               Pripravil:  
                                                                                     Dušan Skerbiš 
 

 

mailto:dusan.skerbis@badminton-zveza.si

