
 

 

                    Medvode, 15. 9. 2022 
 

ZAPISNIK 
 
21. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek, 
15. 9. 2022 v sejni dvorani Šport hotela Otočec, Grajska cesta 2, Otočec od 20.00 do 22.00 ure. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Janez Kovač, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec,  Gašper Krivec in 

Maja Pohar Perme  
Odsotni:  Miha Horvat 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar) 
 

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. Zapadla plačila (J. Kovač) 

5. Evropsko veteransko prvenstvo 2022, vsebinsko in finančno poročilo (M. Šrekl) 

6. Skupščina 2022 (T. Šeme, M. Šrekl) 

7. 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. M. Pohar 
Perme se je že lotila priprave predloge za regijske turnirje. Poleg regijskih tekmovanj je Maja 
predlagala, da bi tudi pod okrilje BZS dali mednarodne mladinske turnirje in turnirje za otroke.  
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 20. seje UO. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO) 
 
BZS je prejela še dva obroka od Fundacije za šport (za programe mladince), na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport je bil vložen še zadnji zahtevk za sredstva. Finančno stanje je 
pozitivno, je pa potrebno poravnati še račune od Evropskega veteranskega prvenstva. Člani UO 
so predstavili poročila o svojem delu.  
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3. Plan dela reprezentanc (M. Kersnik) 
V odsotnosti Maje Kersnik je M  Šrekl predstavil nove pogoje dela v SNBC, ki se je s septembrom 
preselil na Dolgi most. V SNBCju bodo treningi potekali 2 x dnevno, A in B reprezentatom se bo 
beležila prisotnost in bodo imeli tudi obvezno prisotnost. 

 

Sklep št. 2: 

UO je naložil M. Kersnik, da pripravi pisne kriterije in pogoje za delo v SNBC.  

 

4. Zapadla plačila (J. Kovač) 

J. Kovač je predstavil plačevanje in predvsem neplačevanje klubov. Člani UO so omenili tudi 
glede nagrajevanja na A turnirjih.  J. Kovač je predstavil še delovanje WEB teama. Člani UO so 
pohvalili delovanje celotne ekipe in jim izrekajo posebno pohvalo za delo.  

 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel, da bodo nagrade za 2. A turnir podeljene v višini, kot je bilo do sedaj. Od 15.9.2022 
dalje pa se vse postavke nagradnega sklada za A turnir zmanjšajo za 50%. Obenem se ohrani 
pravilo porabe nagrade v 6 mesecih od zaključka turnirja.  

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel, da bodo klubi, ki na dan 20.9.2022 nimajo poravnanih vseh obveznosti blokirani 
in ne bodo mogli prijavljati igralcev na posamezne turnirje. 

 

5. Evropsko veteransko prvenstvo 2022, vsebinsko in finančno poročilo (M. Šrekl) 

M. Šrekl je finančno poročilo predstavil že pri točki 2. Turnir je bil odlično organiziran, pohvala 
se bile poslane z vseh koncev. Podrobno finančno poročilo bo znano po vseh izdanih računih. 

 

6. Skupščina 2022 

Člani so se pogovorili glede datuma skupščine in se je predlagal termin 10. 11. 2022.  Gradivo 
za skupščino se pripravi do 1. 10. 2022 in bo v prvem tednu oktobra poslano klubom.  
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7. Razno 
7.1.  Finančna pomoč klubom (FSK) 
Jaka Šušteršič je s 31.8.2022 zaključil delo v programu razvojnih kadrov in s tem tudi 
financiranje iz strani OKS. Člani UO so zato razpravljali kako obdržati Jaka in njegove zadolžitve. 
 
Sklep št 5: 
UO je sprejel, da se Jakatu Šušteršiču plača 400,00 EUR letno (v dveh obrokih) za izdelavo 
koledarja in 400,00 EUR letno (v dveh obrokih) za izdelavo projekta Finančne pomoči klubom 
s kategorizacijo. 
 
 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


