
 

 

                     Medvode, 22.8.2017 
 

ZAPISNIK 
 
 

23. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
23.8.2017, od 19.30 ure do 22.50 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme, Jožef Kuprivec in 

Miha Horvat 
Odsotni:  Jani Jamnik 
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. Rekreativna tekmovanja in Tekmovalni pravilnik 2017/18 (T. Šeme) 

5. Liga za sezono 2017/18 ter nagradni sklad za ligo in končno jakostno lestvico (T.     
Šeme) 

6. Razno 

6.1. Podpora za volitve v Svet Fundacije 
6.2. Udeležba na skupščini COMEBA 
6.3. Včlanitev Športne zveze Muta 
6.4. Program BE – Players' Pathway Course 
6.5. Olimpijski festival 

(točka razno je bila z dodatnimi podtočkami dopolnjena na sami seji) 

 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Pregled realizacije sklepov predhodne (A. Pohar) 
Predsednik je povedal, da so bili vsi sklepi predhodne seje realizirani. Glede izobraževanja še 
ni nič novega, čakamo na odgovor Fakultete za šport, ki naj bi bil znan do sredine novembra. K 
Ballpoolu so trenutno pristopili trije (Forza, LiNing in Yonex), čaka se še na odgovor Victorja 
in Trumpa.  V vmesnem času je bil uspešno organiziran regionalni kamp na Mirni, Summer 
School (Olimie), članske priprave (Olimie) in s pomočjo BZS turnir za otroke na prostem na 
Ravnah na Koroškem. 



 
 
 
 

   
 

stran 2 od 4 

 

V juliju smo s strani Fundacije za šport prejeli sklep o odobritvi sredstev (3.300,00 EUR) za 
projekt Slovenija igra badminton. V začetku avgusta je bil objavljen razpis s povabilom 
klubom za sodelovanje pri projektu (rok 25.8.2017), sam projekt pa bo potekal od 28.8. do 
31.10.2017. 
 
Zveza je kandidirala sekretarja, Matevža Šrekla, za člana Strokovnega sveta RS za šport. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 22. redne seje. 
 
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
 
Sekretar je povedal, da je Zveza v avgustu prejela drugo izplačilo MIZŠ, tako da je ostal 
nepokoriščen še manjši delež sredstev. V avgustu smo prejeli tudi tretji obrok za D1. Finančno 
poslovanje in tudi sama likvidnost BZS je pozitivno. 
Ostalih posebnostih pri poročilih ni bilo. 
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

Na začetku je bilo že omenjeno, da so se v Olimiah izvedle članske priprave, na katerih se je 
izoblikovala ekipa za novo sezono. V ekipi so Miha Ivanič, Andraž Krapež, Miha Ivančič, Petra 
Polanc in Nika Arih (kot sparingi se pridružujejo Martin Cerkovnik in Kaja Stankovič). 
Tekmovalci so udeležili turnirja v Bolgariji, kjer se je Miha Ivanič prebil iz kvalifikacij v glavni 
turnir. Mladinci so se ravno tako udeležili mladinskega turnirja v Bolgariji. Trenutno se bo 
večji poudarek dal kadetski reprezentanci, ki ima novembra Evropsko prvenstvo. S strani OKS 
smo dobili povabilo za sodelovanje pri projektu Youth Olympic Games (YOG). Izvaja se tudi 
program psihološkega svetovanja reprezentantom, v okviru prejetih sredstev. 

S strani BE so nekateri igralci (Miha Ivanič, Ana Marija Šetina, Lia in Iza Šalehar) dobili vabilo 
za treniranje v centru BE na Danskem, za obdobje od septembra do decembra. BE bi za te 
mesece krila stroške nastanitve ter 200,00 EUR mesečno za prehrano. Ana Marija Šetina je 
zavrnila sodelovanje, Miha Ivanič se je dogovoril, da bo javil svojo odločitev v oktobru, ko bo 
videl, kakšne obveznosti bo imel na fakulteti. Lia in Iza Šalehar na sporočilo oz. vabilo Zveze v 
postavljenem roku nista odgovorili, zato se je štelo, da sta sodelovanje zavrnili.  

 

Sklep št. 2: 

UO je soglasno sprejel sklep, da D. Skerbiš prevzame vlogo odgovorne osebe za kontakt z OKS 
v povezavi s projektom Youth Olympic Games.  
 

4. Rekreativna tekmovanja in Tekmovalni pravilnik 2017/18 (T. Šeme) 

M. Košnik je predstavil osnutek sporazuma med BZS in ŠD Badminton, ki je bil predhodno že 
poslan članom UO in popravljen s strani predsednika. Razvila se je obsežna razprava o 
predlaganem sporazumu, pri čemer se je skušalo uskladiti stališča ŠD Badminton in BZS. Člani 
UO so se na koncu razprave strinjali s popravki, ravno tako M. Košnik. Predstavljeni so bili 
tudi predlogi glave razpisa BZS za rekreativna tekmovanja, med katerimi bo v nadaljevanju 
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izbran najboljši. 

T. Šeme je predstavil spremembe Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o organizaciji 
tekmovanj. Odprt je ostal problem, kadar je na tekmovanju prijavljenih 9 ali 17 igralcev. Člani 
UO so predlagali, da se v TP doda, da se v takšnem primeru o načinu tekmovanja odloči 
vrhovni sodnik glede na zmožnosti organizatorja (število igrišč). Na predlog M. Košnika se 
bodo v POT dodale pravice članov Ballpoola na samih tekmovanjih pod okriljem BZS 
(možnost postavitve stojnice, A-boardov,…). Dodati je potrebno še določila v zvezi s podobo 
BZS na večjih tekmovanjih. V TP je potrebno dodati še določila v zvezi s točkovanjem 
rekreativnih tekmovanj za lestvico. 

 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel popravljen sporazum med BZS in ŠD Badminton. 

 

Sklep št. 4: 

UO je potrdil dosedanje dopolnitve Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o organizaciji 
tekmovanj, oba pravilnika pa bosta dokončno potrjena po vseh izvedenih popravkih, 
dogovorjenih na seji. 

 

5. Liga za sezono 2017/18 ter nagradni sklad za ligo in končno jakostno lestvico (T.     
Šeme) 

Koordinator lige, T. Šeme, je povedal, da se bo liga organizirala enako kot v lanskem letu. 
Regionalne lige bodo organizirane glede na število prijavljenih ekip (če ekip v posamezni 
regiji ne bo dovolj, se bo organizirala samo 2. liga). Nagradni sklad za ligo je predlagan v 
znesku: 1. mesto 800,00 EUR, 2. mesto 450,00 EUR, 3. mesto 250,00 EUR. Nagradni sklad za 
končne lestvice je predlagan enak kot v preteklem letu (4.000 EUR). 

 

Sklep št. 5: 

UO je potrdil predlagana nagradna sklada za ligo ter končne lestvice in naložil koordinatorju 
lige, da objavi razpis za ligo do 1.9.2017, rok za prijave 30.9.2017. 

 

6. Razno 
6.1. Podpora za volitve v Svet Fundacije 
S strani G. Krušiča (Teniška zveza Slovenije) smo prejeli prošnjo za podporo pri volitvah v 
Svet Fundacije za šport RS. 
 
Sklep št. 6: 
UO je sprejel sklep, da se G. Krušiča podpre. 
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6.2. Udeležba na skupščini COMEBA 
Predsednik je povedal, da bo konec oktobra v Ankari potekala skupščina COMEBA, kamor je 
kot članica vabljena tudi BZS. Člani UO so se strinjali, da se skupščine ne udeležimo. 
 
6.3. Včlanitev Športne zveze Muta 
S strani ŠZ Muta je prišla prošnja po včlanitvi v BZS. Po pregledu Statuta BZS je bilo 
ugotovljeno, da se tudi Športna zveza lahko včlani, tako da se bo ŠZ Muta sporočilo, da se 
lahko včlani v BZS. V vmesnem obdobju se je v BZS včlanil še klub ŠD Rekreator iz Črne na 
Koroškem. 
 
6.4. Program BE – Players' Pathway Course 
S strani BE smo prejeli vabilo za udeležbo na programu Players' Pathway Course, ki bo 
potekal od 3.-5.11.2017 na Danskem (Holbaek – trening center BE). Na seminarju bodo 
predstavljeni igralci centra, delovanje centra, pridobivanje sredstev, pristopi promoviranja 
igralcev… BE krije vse stroške za 2 udeleženca. 
 
Sklep št. 7: 
UO je sprejel sklep, da se seminarja udeležita Maja Kersnik in sekretar Zveze, Matevž Šrekl. 
 
6.5. Olimpijski festival 
V okviru Olimpijskega festivala, ki bo predvidoma konec septembra, se bo predstavila tudi 
BZS, okvirni program je že pripravljen. V povezavi s festivalom se bo zaradi promocije BZS 
odprl tudi Instagram profil, otroke pa se bo povabilo, da objavljajo fotografije z maskoto, pri 
čemer bodo najboljše nagrajene. 
 
Zapisal:        Andrej Pohar,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                 predsednik BZS  


