
 

 

                     Medvode, 14. 3. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
6. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek, 
14.3.2019, od 19.30 ure do 21.35 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Rok Trampuž, Janez Kovač, Maja Pohar Perme, Miha Horvat 

in Jožef Kuprivec 
Odsotni:   
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. Gradivo za redno letno skupščino (vsi) 

5. Predlog za prodajo reprezentančnih oblačil – nakup preko razpisa (T. Šeme) 

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. Rezultati Fundacije še niso znani in naj bi bili 
znani v prihodnjem tednu. Z Yasnom je bila podpisana nova pogodba, majice za sodnike so bile 
že naročene, ravno tako so v pripravi spremembe E prijav. Realizirane so bile tudi spremembe 
glede dneva prijav (namesto srede je ponovno zadnji dan za prijave četrtek), je pa na prvih 
razpisih prišlo do napake, saj je bila še vedno navedena sreda. Pogovor je stekel še o državnem 
veteranskem prvenstvu, predlog članov UO je bil, da bi tekmovanje potekalo v času 
Mednarodnega prvenstva Slovenije, ki pa je bil zavrnjen s strani vrhovne sodnice turnirja, tako, 
da so se člani strinjali, da se turnir izvede na drugem kraju in ob drugem terminu. Drugi 
kandidati za organizacijo so bili BK Kungota, BK Bit in BK Celje. Člani so se na pobudo 
organizatorja strinjali, da se prvenstvo organizira 6.4.2019 v Celju. Ostali sklepi pretekle seje 
so bili realizirani.  
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Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 5. Seje UO. 
 
Sklep št. 2: 
UO je sprejel, da se državno veteransko prvenstvo organizira 6.4.2019 v Celju. 
 

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

 
Trenutno finančno stanje je sicer še pozitivno, še naprej se čaka na Fundacijo, sredstva se 
pričakujejo v sredini marca, tako da bo potrebno še naprej določene računu zadržati. Računi za 
članarino so bili izdani in v večini plačani.  J. Kovač je povedal kakšne spremembe se obetajo pri 
plačevanju v sistemu play&pay.  
 

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

T. Šeme je povedal, da je Miha Ivanič preko J. Kovača obvestil člane UO, da  izstopa iz SNBCja. 
Trenutno se ne kakšen je status M. Ivaniča in kako bo nadaljeval s treningi. Ko bo vedel kakšne 
ima načrte se bo UO pogovarjal o možnostih pomoči.  Člani so razpravljali o nadaljnjem delu v 
SNBCju, kjer trenutno trenirata 2 igralca. Člani so tako predlagali, da bi se v SNBC v večjem 
številu priključevali mlajši igralci, ki sedaj že enkrat na teden trenirajo na Krimu. 
D. Skerbiš je predstavil finančni in programski plan dela za leto 2019. 
 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel, da R. Trampuž in D. Skerbiš pripravita natančen načrt dela SNBCja z urnikom 
treningov, do konca sezone, v katerega se vključi mlade igralce. 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel predlagani finančni in programski načrt dela za leto 2019. 
 

4. Gradivo za redno letno skupščino (vsi) 
 
Člani so predlagali, da bi bila redna letna skupščina 18.5.2019 ob 14.00. Člani UO pošljejo svoja 
poročila 18.3.2019, celotno gradivo pa bo pripravljeno do 20.4.2019 in poslano klubom. 
 
Sklep št. 5: 
UO je sprejel, da bo skupščina izvedena 18.5.2019 ob 14.00 v Medvodah. 

 

5. Predlog za prodajo reprezentančnih oblačil – nakup preko razpisa (T. Šeme) 
 
T. Šeme je predstavil predlog, da bi imeli člani Zveze na voljo možnost nakupa reprezentančnih 
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oblačil preko.  Predlagal je, da bi BZS pripravila razpis za nakup BZS majice. 
 
 
Sklep št. 6: 
UO je sprejel sklep, da se pripravi razpis za nakup 150 majic, rok za prijavo na razpis bo 
15.4.2019, dobava majic do 15.8.2019. 

 

6. Razno 

6.1. Prošnja D. Jureš za sofinanciranje letalske karte 

S strani D. Jureša je bila poslana prošnja za sofinanciranje njegove letalske karte za Avstralijo, 
kjer bo sodnik na mednarodnem turnirju. 

 

Sklep št. 6: 

UO je sprejel, da se D. Jurešu sofinancira letalska karta v višini 200,00 EUR. 

 

6.2. TS licenca 

M. Šrekl je predstavil problematiko TS licenc, saj naj bi BZS potrebovala več kot eno licenco. 

 

Sklep št. 7: 

UO je sprejel zadnjo ponudbo, da BZS v letošnjem letu kupi dodatne dve licenci in naslednje leto 
dodatne štiri. 
 
 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


