
 

 

                     Medvode, 13.2.2019 
 

ZAPISNIK 
 
5. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 
13.2.2019, od 19.15 ure do 21.15 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Rok Trampuž, Janez Kovač, in Jožef Kuprivec 
Odsotni:  Maja Pohar Perme in Miha Horvat 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš 
 

Predlagam naslednji dnevni red: 

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

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

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC, 
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž) 

4. Sodniška komisija – pravilniki, plan dela, naročilo majic… (J. Kuprivec) 

5. Baza registriranih igralcev , bonitetni razredi(D. Skerbiš, M. Šrekl) 

6. Plačevanje in pobiranje igralnin, članarin (J. Kovač) 

7. Razno 

 

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

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme) 
 

Prijave za turnirje nižjih rangov se izvajajo, oprema za reprezentanco, ki je bila izbrana po 
razpisu je bila kupljena. V prihodnjih dneh bodo člani ballpoola pozvani s prošnjo za 
sponzoriranje opreme za kadetsko reprezentanco. Ostali sklepi pretekle seje so bili realizirani.  
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 4. Seje UO. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO – izvršeni varčevalni 
ukrepi (vsi) 

 
Trenutno finančno stanje je pozitivno, vendar pa bodo naslednji prilivi s strani Fundacije šele v 
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marcu, tako da bo potrebno nekatere računu zadržati. V naslednjih dneh bodo izdani računi za 
članarino, ki bodo pomagali pokriti luknjo do prilivov Fundacije za šport. V sklopu poročil je J. 
Kuprivec povedal, da je bil sodniški seminar uspešno izveden in zaključen v času članskega DP. 
11 sodnikov je uspešno opravilo seminar.  
 
Sklep št. 2: 
UO je potrdil, da so s 1.1.2019 ukinjeni vsi varčevalni ukrepi. 
 

3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC, 
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž) 
 

D. Skerbiš je predstavil delo v SNBCju.  V januarju je bil sestanek OVŠ, nato so se sestali D. 
Skerbiš, R. Trampuž in Yasen Borisov. Na sestankih so se pogovarjali o prihodnjem delu, glavna 
težava je še zmeraj premajhno število igralcev v centru. D. Skerbiš je povzel rezultate v zadnjem 
obdobju. Posebej je pohvalil ekipni nastop v Nemčiji, kjer je bilo zaznati pravi pristop in tudi 
zmaga proti Avstriji. Po tem so prišle poškodbe in bolezni. Lia Šalehar je zaradi poškodbe 
vprašljiva za nastop na Evropskih igrah, tako da ostaja največji kandidat Miha Ivanič. Potrebno 
je preučiti vse možnosti kako priključevati mladince v SNBC. T. Šeme je predstavil predlog 
pogodbe, ki bi jo podpisali z Yasnom. V pogodbi so bolj jasno opredeljeni cilji in naloge trenerja, 
ter tudi obdobja ko se bo to preverjalo. Pogodba bo podpisana za določen čas in sicer do 
zaključka olimpijskega cikla v 2020, z možnostjo podaljšanja.  
 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel, da se predsednik T. Šeme sestane s trenerjem Yasnom Borisovom, na katerem se 
podpiše nova pogodba. 
 

4. Sodniška komisija – pravilniki, plan dela, naročilo majic…. (J. Kuprivec) 
 
J. Kuprivec je že pri prvi točki predstavil delo sodniške komisije in uspešno izveden sodniški 
seminar. Pravilniki so pripravljeni, vendar se še čaka na zadnje spremembe BWF. Predstavil je 
še ponudbo za nakup sodniških majic. 
 
Sklep št. 4: 
UO je naložil sodniški komisiji, da izbere ponudnika za nakup majic in izvede nakup. 

 

5. Baza registriranih igralcev , bonitetni razredi(D. Skerbiš, M. Šrekl) 
 
Register BZS se počasi popolnjuje z GDPR izjavami, kljub temu je vidno, da nekateri klubi še 
niso poslali svojih izjav, tako da bodo še pozvani. Registrirani igralci predstavljajo pomemben 
člen pri dodeljevanju bonitetnih ocen, tako da bodo klubi še opozorjeni. Predsednik je 
predlagal, da se eprijave poizkušajo poenostaviti.  
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6. Plačevanje in pobiranje igralnin, članarin (J. Kovač) 

J. Kovač je predstavil kako deluje sistem. Od januarja je bilo narejenih kar nekaj sprememb. 
Člani so predlagali, da bi se rok za prijave turnirje podaljšal na četrtek do 24.00, odjave pa so 
možne do petka do 15.00 ure. V primeru, da odjava narejena po 15.00 se igralci obračuna 
igralnina. Pomembna novost je, da bo rok za plačilo igralnin 5 dni. 6 dan bo poslan prvi opomin, 
10 dan bo poslan drugi in hkrati zadnji opomin. Če klub ne plača, se klubu 14 dan od izdaje 
računa zaklene možnost prijave na turnirje. V kolikor klub plačilo izvede po tem dnevu mora o 
tem obvestiti na poseben elektronski naslov in predložiti dokazilo, ki služi za ponovno 
aktivacijo eprijav. Vsa navodila bodo klubi prejeli po elektronski pošti.  

 

Sklep št. 5: 

UO je sprejel spremembe dneva zaključka prijav in celotno dokumentacijo, ki bo poslana 
klubom. 

 

7. Razno 

7.1. Možnost strokovnega sodelovanja BZS trenerjev v klubih 

BZS ponuja možnost strokovnega sodelovanja za 6 ur po ceni 100,00 EUR. Možnost sodelovanja 
je z 4 trenerji (R. Trampuž, D. Skerbiš, M. Kersnik in Y. Borisov), ki jih klubi lahko dobijo odvisno 
od obveznosti trenerja pri BZS. 

 

7.2. Organizacija veteranskega članskega prvenstva 

Trenutno še ni določenega datuma in organizatorja veteranskega prvenstva, tako da se bo klube 
pozvalo k prijavi (navedeni bodo možni termini). 

 

7.3. Fotografije BZS 

BZS je v času državnega članskega prvenstva najela fotografa, ki je za potrebe BZS slikal igralce 
in tekme na prvenstvu. S strani klubov in igralcev so se pojavila vprašanja ali je mogoče te slike 
dobiti v lastno uporabo. Člani UO so strinjali, da bi bilo potrebno dati slike na uporabo vsem. 

 

Sklep št. 6: 

UO je sprejel, da bodo vse slike z DP objavljene na spletni strani BZS in vsak klub oz. igralec si 
lahko sname slike in jih uporabi v lastne namene. 

 
 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


