
Badmintonska zveza Slovenije 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 
p.p. 4110, 1001 Ljubljana 
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si 
GSM:  031 325 194 (sekretar) 
 

                Medvode, 13. april 2010 
 
ZAPISNIK 
1. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
13.4.2010 od 19.30 do 21.15 ure na sedežu BZS, Ostrovrharjeva 4, Medvode. 
 
Prisotni:               Andrej Pohar, Jani Jamnik, Jožef Kuprivec, Gašper Plestenjak, Miha Horvat, 
Matej Voh, Tadej Šeme       
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš ml. (direktor reprezentanc), Matevž Šrekl (sekretar) 

 

Dnevni red: 

 

1. Dogovor o prevzemu pooblastil in odgovornosti (sekretar, bančno poslovanje, dvig pošte iz 
poštnega predala). 

2. Dogovor o razdelitvi aktivnosti znotraj Upravnega odbora BZS, način dela, … 

3. Predstavitev in potrditev finančnega plana za leto 2010  

4. Pregled tekočega poslovanje Zveze in predlog za odpis terjatev 

5. Ostale pobude in predlogi 
 
 
Na predlog predsednika Andreja Poharja sta bili zamenjani 1. in 2. točka dnevnega, ki je bil 
soglasno potrjen.  
 

1. Dogovor o razdelitvi aktivnosti znotraj Upravnega odbora BZS, način dela, … 

 

A. Pohar je na začetku predstavil način dela v novem mandatu UO. Vsem članom je predstavil 
predlog poročila o delu (priloga zapisnika), ki naj bi ga vsak član izpolnjeval pred sejo in ga na 
sami seji predstavil. Sekretarju se nalaga, da se vsa pomembna elektronska pošta, ki prispe na  
Zvezo posreduje v vednost vsem članom UO. V ta namen bodo vsi člani posredovali kontaktne 
podatke. Predlagal je še, da se bi se UO sestajal na tri mesece oz. po potrebi, ter da bi bili sestanki 
ob torkih. 

A. Pohar je predlagal, da se za udeležbo na sejo povrne kilometrino (v višini 0,29 eur/km), ter da bi 
se za seje plačevale simbolične sejnine v višini 15,00 EUR na sejo.  
 
Sklep št. 1: 
Soglasno je bilo sprejeto, da se kilometrina plačuje kot do sedaj in sicer v višini 0,29 EUR na 
kilometer. Izplačilo sejnin preveri sekretar v računovodstvu.  
 
Sklep št. 2: 
Soglasno je bilo sprejeto, da člani UO redno pripravljajo poročila o svojem delu in jih posredujejo 
preko elektronske pošte sekretarju vsaj tri dni pred sejo. 
 

 



 

2. Dogovor o prevzemu pooblastil in odgovornosti (sekretar, bančno poslovanje, dvig pošte iz 
poštnega predala). 

 
M. Šrekl je kot sekretar predstavil kakšne naloge in pooblastila je imel v preteklem mandatu. Člani 
UO se predlagali, da naloge in pooblastila ostanejo enaki, poleg tega tudi mesečni honorar, ki znaša  
350,00 EUR neto.  
 
Sklep št. 3: 
Soglasno je bilo sprejeto, da vsa pooblastila in delo sekretarja ostane še naprej nespremenjeno. UO 
nalaga sekretarju in D. Skerbišu, da pripravita natančen opis delovnih nalog, tako da bodo člani 
vedeli na koga se lahko obrnejo v posameznem primeru. 

 

3. Predstavitev in potrditev finančnega plana za leto 2010  

 

Predstavljen je bil finančni plan za leto 2010 (priloga zapisnika), ki je ob sedaj znanih podatkih o 
dobljenih sredstvih s strani MŠŠ in Fundacije za šport, že dokončen. Najboljši igralci bodo do 
začetka maja podpisali pogodbe z BZS v katerih bo natančno določeno kakšne so njihove pravice in 
dolžnosti. Ob pregledu finančnega plana se je razvila razprava o sredstvih, ki so namenjeni sodniški 
komisiji, katerih je po mnenju M. Voha premalo. 

 

Sklep št. 4: 

UO je nalaga D. Skerbišu, da skliče operativni sestanek na katerem se bo razpravljalo o bolj 
natančni razdelitvi finančnih sredstev. Po sestanku je potrebno sestaviti bolj natančno razdelitev 
sredstev in morebitne prerazporeditve, ki se bo potrjevala na naslednjih sejah UO. 

 

Sklep št. 5: 

UO je soglasno sprejel finančni plan z možnostjo dopolnitev na naslednjih sejah. 

 

4. Pregled tekočega poslovanje Zveze in predlog za odpis terjatev 

 

M. Šrekl je predstavil trenutno finančno stanje Zveze, dolgove in terjatve. Ob terjatvah se je 
predlagalo, da bi le-te odpisali. 

 

Sklep št. 6: 

UO je soglasno sprejel, da se odpišejo vse terjatve, ki so starejše od petih let. Poleg tega se 
računovodsko službo zadolži, da v prihodnosti avtomatično odpisuje vse terjatve starejše od petih 
let. 

 

5. Ostale pobude, pritožbe in predlogi 
5.1. Pritožba na sklep MŠŠ 
 
A. Pohar je obrazložil kako je s pridobljenimi sredstvi s strani MŠŠ. Ker tudi tokrat nismo dobili 
obrazložitve o razvrstitvi v posamezne razrede je predlagal, da se vloži pritožbo obenem pa se 
podpiše pogodbo, saj v nasprotnem primeru izgubimo tudi že dobljena sredstva.. 
 



Sklep št. 7: 
UO je z 6 glasov ZA in z 1 glasom PROTI (G. Plestenjak) potrdil, da se vloži pritožba. 
 
 
5.2. Sodelovanje M. Košnika in Trump turnirjev z Badmintonsko zvezo 
 
M. Košnik je poslal predlog pogodbe za medsebojno sodelovanje, s katerim se je UO seznanil in ga 
tudi sprejema. Pred končnim sprejemom pa je potrebna sprememba celotnega tekmovalnega 
sistema.  
 
Sklep št. 8: 
UO nalaga D. Skerbišu, da se skliče sestanek z vodjo tekmovalne komisije, vodjo komisije za 
rekreacijo in veterane, ter sodniško komisijo, na katerem naj bi pripravili predlog tekmovanj za 
novo sezono. Rok za pripravo predloga je 15.5. 2010! 
  
5.3. Prošnja za pomoč pri izvedbi mednarodnega članskega prvenstva 
 
M. Horvat je v imenu BK Mladost predstavil probleme, ki jih ima organizator pri izvedbi 
Mednarodnega prvenstva Slovenije (odpoved pogodbe B&WIN, posledično organizator ne dobi 
brezplačnega sistema live scooringa in  LCD zaslonov).  
Glede na to, da Zveza nima predvidenih sredstev za ta turnir, je D. Skerbiš predlagal, da se vsem 
slovenskim tekmovalce plača celotna igralnina. 
 
Sklep št. 9: 
UO je soglasno sprejel, da Zveza v celoti pokrije igralnino vsem slovenskim igralcem (predvideno 
1.500,00 EUR). Da bi se slovenski igralci udeležili turnirja v čim večjem številu se omenjeni sklep 
posreduje vsem klubom. Poleg tega UO sprejma, da je D. Skerbiš v času tekmovanja na voljo 
organizatorju. 
 
5.4. Prošnja za pomoč ljubljanskim klubom 
 
T. Šeme je predstavil probleme ljubljanskih klubov, ki so na letošnjem razpisu mestne občine 
Ljubljana dobili veliko manj sredstev kot v preteklih letih in zaradi tega prosijo predsednika Zveze 
za skupen nastop pred mestno občino.  
 
Sklep št. 10: 
Predstavnika klubov (BK Bit in BK Ljubljana) pripravita predlog pritožbe in z omenjenim  
predlogom se bo predsednik Zveze udeležil skupnega sestanka na mestni občini Ljubljana. 
 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl  
sekretar BZS 
 

 
           Andrej POHAR 
             predsednik BZS 

   


