
 

 

                    Medvode, 5. 5. 2022 
 

ZAPISNIK 
 
20. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek, 5. 
5. 2022 v sejni dvorani Zavoda Sotočje, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode od 19.00 do 21.00 ure. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Janez Kovač, Rok Trampuž in Maja Pohar Perme  
Odsotni:  Jožef Kuprivec, Miha Horvat in Gašper Krivec  
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Maja Kersnik 
 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (T. Šeme) 

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

3. Plan dela reprezentanc (M. Kersnik) 

4. Nova spletna stran, FSK in vračila članarin (J. Kovač) 

5. Evropsko veteransko prvenstvo 2022 (M. Šrekl) 

6. Razno 

 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme) 
T. Šeme je predstavil dogajanje od pretekle seje in realizacijo sklepov prejšnje seje.  
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 19. seje UO in korespondenčne seje. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO) 
 
BZS je prejela prva sredstva od Fundacije za šport (za programe mladince) in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Finančno stanje je pozitivno, poravnane bodo vse obveznosti 
za nazaj. Člani UO so predstavili poročila o svojem delu. Maja Pohar Perme je predlagala, da bi 
se v mladinskih kategorijah uvedlo tudi turnirje nižjega ranga. Člani so se strinjali z idejo in še 
predlagali da bi se v mlajših kategorijah turnirje delili na regijske turnirje. 
 
Sklep št. 2: 
UO je sprejel, da se do naslednje seje (junij 2022) pripravijo predlogi za turnirje nižjega ranga 
in delitev turnirjev na regijska tekmovanja. 
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3. Plan dela reprezentanc (M. Kersnik) 

 
M. Kersnik je predstavila delo reprezentanc v letu 2022. Člani so se udeležili članskega 
evropskega prvenstva za posameznike, poleg tega so nastopili še na nekaterih mladinskih in 
članskih mednarodnih turnirjih. Poleti vse reprezentance čakajo skupne priprave, po pripravah 
se bo mladinska reprezentanca udeležila Evropskega mladinskega prvenstva. Maja je povedala, 
da imamo tri igralce, ki bodo kandidati za naslednje olimpijske igre, v katere bo potrebno  vlagati 
dodatna sredstva. 

 

Sklep št. 3: 

UO je naložil M. Kersnik, da se do prihodnje seje pripravijo novi kriterije za določanje 
reprezentanc in tudi kriterije za financiranje posameznih turnirjev.  

 

4. Nova spletna stran, FSK in vračila članarin (J. Kovač) 

J. Kovač je predstavil novo spletno stran, izračune za članarino in prenovljeno finančno pomoč 
klubom (FSK). Izračune za FSK je z letošnjim letom prevzel Jaka Šušteršič.  

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel, da je mesečni honorar za Janeza Kovača 300,00 EUR, Jaka Šušteršič pa do avgusta 
opravlja naloge v okviru financiranja preko OKS. 

 

4. Evropsko veteransko prvenstvo 2022 (M. Šrekl) 

T. Šeme je predstavil, da smo bili uspešni pri pridobivanju dvorane, tako da bo prvenstvo 
potekalo v dvorani Stožice. Jaka Šušteršič je zadolžen za linijske sodnike in bo v kratkem poslal 
sporočilo klubom in ostalim športnim društvom. Vse klube se naproša, da med svojimi člani 
povprašajo kdo bi bil pripravljen sodelovati pri samem projektu.  

 

5. Razno 
5.1. Evropsko prvenstvo do 15 let 
M. Ivančič je kot selektor reprezentance do 15 let poslal vprašanje glede udeležbe na 
Evropskem prvenstvu do 15 let. Predlagal je, da v primeru, da se računa na udeležbo, potrebno 
poskrbeti za opremo in dodatne treninge. 
 
Sklep št. 5: 
UO je sprejel, da se zaradi omejenih finančnih sredstev, na Evropsko prvenstvo pošlje ekipo 2 
+ 2 in spremljevalec. Igralci bodo plačali določeno participacijo za udeležbo. Ostalih aktivnosti 
za reprezentanco do 15 let se ne bodo izvajale. 
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5.2. 2. turnir do 13 let na Koroškem 
T. Šeme je še enkrat predstavil dejstva glede prestavitve zadnjega turnirja. Število prijav je bilo 
zelo veliko in glede na to, da BK Karizma ni mogla zagotoviti ustrezne dvorane (najmanj 6 
igrišč), kar je tudi BK Karizma pisno podala pred samim turnirjem, je bil turnir prestavljen na 
Muto v organizaciji ŠD Sele-Vrhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


