
 

 

                     Medvode, 17. 4. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
7. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 
17.4.2019, od 19.00 ure do 21.20 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Janez Kovač, Maja Pohar Perme, Miha Horvat in Jožef 

Kuprivec 
Odsotni:  Rok Trampuž 
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. Predlog programa PRS - panožne rekreativne skupine (T. Šeme) 

5. Gradivo za redno letno skupščino (vsi) 

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. S strani Fundacije smo že dobili informaciji 
glede sredstev po programu D1 in D2. Na korespondenčni seji je bil sprejet datum veteranskega 
prvenstva, ki pa je bil zaradi premajhnega števila prijavljenih prestavljen na nov termin in sicer 
19.5.2019. M. Pohar je predlagala, da bi se na državnem veteranskem igralo tudi če bi bilo 
prijavljenih manj kot 8 igralcev (v kategorijah 50+, 60+, 70+ najmanj 4 igralcev,  za ostale 
kategorije 8 igralcev) . Na razpis za nakup opreme so prispele 3 prijave (Li-Ning, Kawasaki in 
Forza), komisija bo izbrala ponudnika do 25.4.2019 in po tem datumu obvestila ponudnike o 
rezultatih. 
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 6. Seje UO. 
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Sklep št. 2: 
UO je sprejel, da se za državno veteransko prvenstvo zmanjša število udeležencev, ki so 
potrebni za posamezno starostno kategorijo. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO) 
Trenutno finančno stanje je sicer še pozitivno, s strani Fundacije je bilo nakazano 75% sredstev 
po D1, ki so bila porabljena za pokrivanje računov za nazaj. Razpis MIZŠ je bil že zaključen, 
rezultati se pričakujejo konec maja. J. Kovač je še enkrat predstavil delitev sredstev, ki se 
poberejo pri prijavninah.  Obenem je povedal še, da še kar nekaj klubov ni plačalo letne 
članarine. 
 

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

Pred samim poročilom o delu se je odprla debata o delu in prihodnosti SNBCja.  Po razpravi o 
tem ali naj organizirani treningi v okviru centra ostanejo, so se člani pogovarjali še možnih 
načinih dela v centru in o nadaljnjem delu glavnega trenerja Yasna Borisova.  Dušan je pri tem 
pojasnil, da letošnji plani niso finančno niso vzdržni in je potrebno iskati prihranke. Zaradi slabe 
finančne situacije se je predlagalo, da se trenerja Yasna Borisova obdrži do 30.6.2019. V tem času 
se pripravi nadaljnji plan dela s slovenskimi trenerji.  
 

Sklep št. 3: 

UO je soglasno sprejel, da organizirani treningi v okviru SNBC ostajajo še naprej in bo to 
prioritetna naloga BZS. 

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel predlog, da se s 30.6.2019 prekine sodelovanje z dosedanjim trenerjem Yasnom 
Borisovim. Plan dela članske reprezentance pripravi Rok Trampuž, pri tem pa mu pomaga Dušan 
Skerbiš. 
 

4. Predlog programa PRS - panožne rekreativne skupine (T. Šeme) 

T. Šeme je predstavil osnutek programa Panožne rekreativne skupine. Namen programa bi bilo 
spodbujanje več udeležbe turnirjev nižjega ranga pod okriljem BZS, podobno kot uspešni 
program PŠŠ.  

 

Sklep št. 5: 

UO je sprejel, da se počaka še na odločitve Badminton Europe, ki pripravlja sistem za 
elektronske prijave za mednarodne turnirje. 
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5. Gradivo za redno letno skupščino (vsi) 
M. Šrekl je povedal, da je gradivo za skupščino že zbrano. Do 25.4.2019 bo gradivo poslano 
klubom.  Skupščina bo potekala po zaključku finalnih tekem na Mednarodnem prvenstvu 
Slovenije.  
 
 
Sklep št. 5: 
UO je sprejel, da bo skupščina izvedena 18.5.2019 ob 14.00 v Medvodah. 
 
 

6. Razno 

6.1. Udeležba slovenskih trenerjev na Summer schoolu 

S strani BE smo bili obveščeni, da zaradi preštevilčnih prijav na Summer schoolu, ne moremo 
poslati 3 trenerjev in moramo med temi tremi izbrati 2 trenerja. Nika Fujs je dobila štipendijo, 
tako da je njena udeležena nujna in so člani UO izbirali med Maticem Ivančičem in Danielom 
Klančarjem. BZS je sicer na BE poslala prošnjo, da bi sprejeli vse tri trenerje, kljub temu pa so 
člani UO sprejeli prednostno listino.  

 

Sklep št. 6: 

UO je sprejel, da se zaradi regijske pokritosti na Summer school pošlje Daniela Klančarja, ki pa 
mora do 1.6.2019 urediti še formalnosti. 

 

6.2. Podpora na volitvah za podpredsednika BE 

M. Šrekl je povedal, da bodo na skupščini BE potekale za predsednika in podpredsednika BE. 
Kandidat za predsednika je samo en in sicer Peter Tarcala, kandidati za podpredsednika pa so 
trije (Joaos Matos, Richard Vaughan in Robert de Kock). 

 

Sklep št. 7: 

UO je soglasno sprejel, da BZS za mesto podpredsednika podpre Richarda Vaughan. 
 
 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


