
 

 

                     Medvode, 24.1.2018 
 

ZAPISNIK 
 
 

25. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 
24.1.2018, od 19.15 ure do 22.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Košnik, Rok Trampuž, Tadej Šeme in Miha Horvat 
Odsotni:  Jani Jamnik in Jožef Kuprivec 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš 
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

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

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

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

4. Mednarodni članski turnir Future series (D. Skerbiš) 

5. Volilna skupščina 2018, gradivo, kandidati, … (M. Šrekl) 

6. Razpisa Fundacije za šport in MIZŠ (M. Šrekl) 

7. Zadeve BE in BWF  (Programi BE – Women in badminton, Social media project, 
prepoved neavtoriziranih turnirjev, ...) (D. Skerbiš, A. Pohar) 

8. Razno 

 
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 
vedno ni novih informacij, licenčni trenerski seminar je bil uspešno realiziran v mesecu 
novembru, organizacijo Evropskega veteranskega prvenstva za leto 2018 je dobila Španija. 
Med sejama so člani UO korespondenčno potrdili organizacijo turnirja Future Series, začeli so 
se pogovori glede Sredozemskih iger, potrdila se je nova interna kategorizacija in zapisnik 
OVŠ.  V decembru je bila skupščina OKS-ZŠZ. BZS je uspela s tožbo proti MIZŠ glede 
dodeljevanja mest za program Panožnih športnih šol. A. Pohar je povedal, da sta bila s 
sekretarjem na sestanku na MIZŠ glede omenjene sodbe in možnih rešitev.  MIZŠ bo v roku 14 
pripravila možne rešitve in nam jih predstavila.  S 1.1.2018 je R. Trampuž vključen v projekt 
razvoj kadrov v športu, ki ga financira MIZŠ (nakazila se izvajajo preko BZS). V register 
dejanskih lastnikov smo vpisali zakonitega zastopnika Zveze. Naš vrhovni sodnik Jožef 
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Kuprivec – Dodo je v decembru pridobil naziv BWF Accredited Referee. V decembru je bila 
podpisana pogodba za organizacijo Summer School za naslednji dve leti, kar se bo izvajalo v 
juliju 2018 in 2019. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 24. redne seje in korespondenčnih sej. 
 
2. Finančno poslovanje BZS, pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
Sekretar je povedal, da so bila za leto 2017 nakazana vsa sredstva in tudi plačani vsi računi.  A. 
Pohar je glede izdajanja računov za leto 2018 predlagal, da se v tem letu ohrani isti način 
izračuna članarin, kot je bilo v preteklem letu.  
 
Sklep št. 2:  
Člani UO so sprejeli sklep, da se članarine izračunajo kot v letu 2017 in na podlagi tega 
izračuna se izdajo računi do konca januarja 2018.  
 
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je povedal, da se program mladinske reprezentance izvaja po zastavljenih načrtih. 
Tudi ob prehodu generacije (letnik 2000) so bili rezultatsko uspešni na prvem turnirju na 
Poljskem. Pri članih se pojavljajo težave pri udeležbi na treningih, zato bo potrebno po 
zaključenem članskem DP s člani SNBC narediti sestanek, kjer bodo predstavljeni pogoji za 
sodelovanje v SNBC. Z BK Kočevje se je sporazumelo glede sodelovanja Ize in Lie Šalehar v 
članski reprezentanci. 
 
4. Mednarodni članski turnir Future series (D. Skerbiš) 
D. Skerbiš je povedal, da se je na podlagi dogovora z BE izbral datum za turnir Future Series 
(46. teden: 22.-25.11.2018). Turnir bo organizirala BZS v sodelovanju z BK Brežice.  Priprave 
na izvedbo turnirja so v teku. 

 
5. Volilna skupščina 2018, gradivo, kandidati, … (M. Šrekl) 
Volilna skupščina bo potekala 12.5.2018 v Medvodah. Vabilo z gradivi mora biti poslano pred 
27.4.2018. A. Pohar je predlagal, da se rok za vložitev kandidatur (voli se predsednika in 
podpredsednika) in morebitnih ostalih predlogov postavi do 10.4.2018. Člani UO so bili 
pozvani, da do 18.2.2018 pripravijo poročila komisij za sestavo letnega poročila.  
 
Sklep št. 3: 
UO je sprejel sklep, da se na podlagi 5. člena Poslovnika skupščine BZS rok za vložitev 
kandidatur in morebitnih predlogov za obravnavo na skupščini določi na 10.4.2018. Kasnejši 
predlogi se ne bodo upoštevali. 
 
6. Razpisa Fundacije za šport in MIZŠ (M. Šrekl) 
Razpis za Fundacijo za šport je bil 22.1.2018 zaključen, na razpis smo se pravočasno prijavili s 
7 programi.  Razpis MIZŠ še ni bil objavljen. 
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7. Zadeve BE in BWF  (Programi BE – Women in badminton, Social media project, 
Prepoved neavtoriziranih turnirjev, ...) (D. Skerbiš, A. Pohar) 
D. Skerbiš je predstavil programe, ki trenutno potekajo v sodelovanju z BE. Podpisana je bila 
pogodba za Social media project. A. Pohar je povedal, da se v prihodnosti obeta še veliko novih 
programov s strani BE. 
S 1.1.2018 je na podlagi pravil BWF (General Competition Regulations) začela veljati 
prepoved neavtoriziranih turnirjev, kar pomeni, da se ne sme organizirati turnirjev, ki niso 
pod okriljem BZS/BE/BWF. V primeru, da je takšen turnir organiziran, se lahko sankcionira 
tako organizatorja kot vse udeležence, ki kakorkoli sodelujejo na takšnem turnirjem (igralci, 
sodniki, trenerji ipd.). BWF na podlagi sprejetih pravil zahteva striktno sankcioniranje tako s 
strani članic (nacionalnih zvez) kot s strani kontinentalnih zvez, sankcioniranje bo izvajal tudi 
BWF sam. Na podlagi navedenega se vse člane obvešča, da je Zveza dolžna spoštovati pravila 
BWF in da bo izvajala strikten nadzor nad morebitnimi kršitelji, o čemer bo obveščala tudi BE 
in BWF. Člani naj še posebej obvestijo igralce, da morebitni nastop na neavtoriziranih 
tekmovanjih vodi k blokadi nadaljnjih prijav v sistemih elektronskih prijav. 
A. Pohar je povedal, da bosta forum in skupščina BE v Dubrovniku 13.-14.4.2018, predlagal je 
udeležbo predsednika in sekretarja (stroške delno krije BE). Skupščina BWF (stroške krije 
BWF) bo potekala v Bangkoku 19.5.2018, torej neposredno po volilni skupščini Zveze. Ne 
glede na navedeno in zlasti zato, ker v tem trenutku ni znano, kakšno bo novo vodstvo Zveze, 
se predlaga, da se skupščine BWF udeleži predsednik (A. Pohar).  
 
Sklep št. 4: 
Člani UO so zadolžili D. Skerbiša, da pripravi dopis za klube glede organizacije turnirjev v 
okviru BZS. 
 
Sklep št. 5: 
Člani UO so sprejeli sklep, da se skupščine BE udeležita predsednik A. Pohar in sekretar M. 
Šrekl, skupščine BWF pa se udeleži predsednik A. Pohar. 
 
8. Razno 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Naslednja seja bo predvidoma 21.2.2018. 
 
Zapisal:        Andrej Pohar,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                 predsednik BZS  


