
                    Medvode, 24.4.2013 
 
 
ZAPISNIK 
15. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
23.4.2013, od 19.00 do 21.30 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Andrej Pohar, Miha Horvat, Miha Košnik, Jožef Kuprivec in Rok Trampuž  
Odsotni:   Tadej Šeme in Jani Jamnik  
Ostali prisotni:  Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

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

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

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

4. Priprava na redno letno skupščino (A. Pohar in M. Šrekl) 

5. Ostale pobude in predlogi 

5.1. Pritožba na sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
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. Smernice glede obveznosti posameznih udeležencev v zvezi z organizacijo tekmovanj, ki 
sta jih uskladila sodniška in tekmovalna komisija, še niso objavljene na spletni strani BZS. 
 
A. Pohar je UO seznanil s pritožbo na sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je bila 
vložena (po predhodni potrditvi na korespondenčni seji), saj s sklepom ni bilo pojasnjeno, v 
katerem razredu športov je BZS in zakaj je Zveza dobila manj sredstev kot lani.  
 
Pripombe na spremembo kategorizacije pri OKS so bile posredovane OKS, na nadaljnje korake 
OKS še čakamo. Tekmovalni pravilnik in ligaško tekmovanje še nista usklajena, to bo pripravljeno 
za naslednjo sezono. M. Košnik je pripravil seznam članov nekaterih klubov in vpisal nekatere še 
nevpisane igralce. Dogovor z B. Kodričem glede administriranja spletne strani je sklenjen. N. Kotar 
je bil podan odgovor sodniške komisije, tako da je zadeva zaključena. Korespondenčno je bilo 
odločeno, da se pozove članice Zveze, da do 21.4.2013 predložijo morebitne predloge za skupščino. 
Predlogov ni bilo. 
 
 
Sklep št. 1: 



UO je soglasno potrdil zapisnik 14. redne seje. 
 

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

Zveza posluje pozitivno, Fundacija za šport je že izdala odločbi za D1 in D2. Fundacija je poleg 
prvih treh obrokov po pogodbi D1 nakazala še dva obroka po pogodbi D2. Predsednik je prejel 
poročila članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali pa so opravljali naloge za Zvezo. M. 
Košnik je predlagal, da Zveza naroči izdelavo A-tabel (A-board), ki bi jih imeli v različnih regijah, 
tako da bi se lahko kot promocija BZS uporabljale na vsakem turnirju. 

Precej članov še ni plačalo članarine, zato se jih opozori, da brez poravnanih obveznosti na 
skupščini ne bodo mogli sodelovati. 

 

Sklep št. 2: 

UO je naložil M. Košniku, da pridobi ponudbo za izdelavo A-tabel. 

 

Sklep št. 3: 

UO je naložil sekretarju, da člane, ki še nimajo poravnanih obveznosti za leto 2013 opozori (z 
opominom po 16. členu Statuta BZS), da morajo obveznosti poravnati najkasneje do 10.5.2013. 

 
 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž) 
D. Skerbiš je predstavil delo mladinske reprezentance in udeležbe na turnirjih (mednarodni 
mladinski turnir na Madžarskem, Evropsko mladinsko prvenstvo in ekipni turnir za kadete). 
Rezultati so bili v skladu s pričakovanji. R. Trampuž je predstavil sklepe Odbora za vrhunski šport. 
A. Pohar je predstavil še udeležbo I. Utroša in D. Pešehonova na pripravah na Kitajskem. 
 

Sklep št. 4: 

UO je soglasno sprejel sklepe OVŠ (potrdil oba zapisnika OVŠ) in obenem potrdil, da bodo 
reprezentančne priprave na Mirni. Ravno tako so bili odobreni osebni proračuni reprezentantov.  

 

Sklep št. 5: 

UO je sklenil, da se igralcem vrača 60 % stroškov na podlagi predloženih računov in dejanskih 
stroškov. 

 

Sklep št. 6: 

UO je sklenil, da se D. Pešehonovu financira udeležba na pripravah na Kitajskem v zameno, da bo 
D. Pešehonov brezplačno vodil priprave za Sredozemske igre (junij 2013). V jeseni pa bo D. 
Pešehonov v okviru seminarja še predstavil svoje izkušnje s priprav na Kitajskem. 

Sklep št. 7: 



UO je naložil OVŠ, da za priprave na Sredozemske igre pridobi čim večje število sparing igralcev, 
ki bodo pomagali na treningih. 
 

4. Priprava na redno letno skupščino (A. Pohar in M. Šrekl) 

Priprave na skupščino, ki bo potekala 11.5.2013, so v zaključni fazi. Pripravljeno je poročilo o delu 
za leto 2013, ki bo posredovano vsem članicam. Člane UO se je pozvalo, da naj še enkrat pozovejo 
vse članice k čim večji udeležbi na skupščini. 

 

Sklep št. 8: 

UO je sprejel poročilo o delu BZS za leto 2012. 

 

5. Ostale pobude in predlogi 

5.1. Pritožba na sklep Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport 

Bilo obravnavano pri točki 1. 

 

5.2. Udeležba sodnika ne Sredozemskih igrah v Mersinu 

Organizatorji sredozemskih iger so povabili slovensko sodnico M. Rojnik na Sredozemske igre, 
zato je BZS pri OKS preverila možnosti glede plačila stroškov za sodnike na omenjenih igrah. Ker 
OKS podpira športnike in tem želi kriti vse stroške, bo sodnikom omogočil udeležbo na igrah v 
primeru, da nacionalna panožna športna zveza krije stroške letalske karte. 

 

Sklep št. 9: 

UO je sprejel, da se M. Rojnik sofinancira letalska karta za prevoz na Sredozemske igre do 300,00 
EUR. 

 

5.3. Pomoč za organizacijo mednarodnega prvenstva 

M. Šrekl je predstavil delo pri organizaciji mednarodnega prvenstva in odlične rezultate že pred 
samim tekmovanjem (število prijavljenih je preko 180). Ob tem je povedal, da bo BK Medvode 
pred turnirjem za promocijo turnirja in badmintona namenil oglas v brezplačnem dnevniku Žurnal. 
M. Šrekl je v imenu BK Medvod prosil za delno sofinanciranje tega oglasa. 

 

Sklep št. 10: 

UO je BK Medvodam odobril sredstva v višini 400,00 EUR za oglas turnirja in promocije 
slovenskega badmintona  v časniku Žurnal (polovica strani dne 8.5.2013).  

 

 
5.4. Sodelovanje s ŠD Badmintonom 



 
A. Pohar je izpostavil, da je sodelovanje s ŠD badmintonom dobro in da delo poteka v pravo smer, 
tako da bi s sodelovanjem še nadaljevali. 
 

Sklep št. 11: 

UO je sklenil, da se sodelovanje podaljša do konca junija, nato pa se bo opravil razgovor o 
nadaljnjem sodelovanju. 
 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl, sekretar BZS 

 
          Andrej Pohar, 
        predsednik BZS 

 


