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Badmintonska zveza Slovenije 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si 
GSM:  031 325 194 (sekretar) 
 

                                                                              Medvode, 10.6.2011 

 
 
ZAPISNIK 
6. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek, 
7.6.2011, od 19.30 do 22.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215 
Medvode 
 
Prisotni:   Andrej Pohar, Jani Jamnik, Jožef Kuprivec, Rok Trampuž, Tadej Šeme     
Odsotni:   Matej Voh, Miha Horvat 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar). 

 

Predlagam naslednji dnevni red:  

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) 

2. Odstopna izjava člana Upravnega odbora Mateja Voha (A. Pohar) 

3. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 

4. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 

5. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

6. Pregled plačevanja letne članarine (M. Šrekl) 

7. Odgovor na odprto pismo BK Ljubljana (A. Pohar in M. Šrekl) 

8. Pogodba z Majo Tvrdy in Nikolajem Pešehonovim (A. Pohar in D. Skerbiš) 

9. Potrditev pogodbe o zaposlitvi Luke Petriča (D. Skerbiš in M. Šrekl) 

10. Tekmovalni koledar 2011/12 

11. Badmintonska liga v sezoni (2011/12) 

12. Pregled delovne verzije strategije BZS (D. Skerbiš) 

13. Ostale pobude in predlogi 

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

 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) 
  
A. Pohar je predstavil sklepe pretekle seje, ki so bili skoraj v celoti realizirani. Opozoril je na 
sprotno delo in obveščanje članov UO o izvršenih sklepih. Na dnevni red je predsednik predlagal, 
da se vstavi nova točka in sicer odstop člana upravnega odbora. 
 
Sklep št. 1: 
UO je soglasno potrdil zapisnik 5. redne seje. 
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2. Odstopna izjava člana Upravnega odbora Mateja Voha (A. Pohar) 
 
A. Pohar je predstavil odstopno izjavo člana UO Mateja Voha, ki jo je ta malo pred sejo podal 
preko elektronske pošte. A. Pohar je predlagal, da se odstop sprejme in obenem na predlog 
predsednika in podpredsednika predlagal novega člana Miho Košnika. 
 
Sklep št. 2: 
UO je soglasno potrdil odstop Mateja Voha. 
 
Sklep št. 3: 
UO je potrdil novega člana Miho Košnika. 
 
3. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl) 
 

Zveza še naprej posluje pozitivno, odprtih računov ni, kljub temu, da MŠŠ še ni nakazalo sredstev 
za leto 2011 in jih bo šele po prejemu računov in poročil s strani Zveze. Fundacija je dne 6.6.2011 
nakazala že 3. obrok po pogodbi za vrhunski šport. 

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel sklep, da se zaradi gospodarnosti za del sredstev na bančnem računu Zveze sklene 
bančna vezava za 3 mesece. UO je sprejel proračun Zveze za leto 2011, katerega izvrševanje se bo 
redno spremljalo na sejah UO. 
 

4. Pregled poročil o delu članov UO (vsi) 
 

Predsednik je prejel poročila članov UO, razen Mihe Horvata in Tadeja Šemeta, ki od zadnje seje 
nista imela sestanka OVŠ BZS. Zadeve, ki jih mora UO potrditi, bodo obravnavane pri naslednjih 
točkah. J. Kuprivec je v imenu vrhovnega sodnika, ki je vodil mednarodno prvenstvo Slovenije 
predal zahvalo in odlično oceno samega turnirja, ki je bil izveden brez pripomb. Ostalih posebnosti 
pri poročilih ni bilo. R. Trampuž je še enkrat na kratko predstavil izvajanje programa kadetske 
reprezentance. 
 
Sklep št. 5: 
UO je potrdil vsa poročila o delu. UO je potrdil plan dela kadetske in članske reprezentance. 
 

5. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš) 

 

Od zadnje seje se je mladinska reprezentanca udeležila Evropskega mladinskega prvenstva v 
Helsinkih. Ocena tekmovanja je dobra, saj so bili rezultati boljši kot pred dvema letoma (dve 
uvrstitvi med 16). Poročila o delu članov se redno pošiljajo vsem članom UO. Stanje se je v 
zadnjem času izboljšalo, tako z delom v Ljubljani (Utroša, Jamnik,…) kot na Štajerskem 
(Petrič,…). Predstavil je tudi probleme glede Maje Tvrdy in njenih zdravstvenih težav. Sicer je 
začela s treningi in trenutno je na mednarodnem turnirju na Maldivih. Odbor za vrhunski šport se ni 
strinjal z njeno udeležbo na tem turnirju, vendar je predsednik na podlagi razgovora z Majo sprejel 
odločitev, da Zveza ne bo preprečevala udeležbe igralcev na turnirjih. Maja je v razgovoru 
zagotovila, da bo na Maldivih pripravljena za tekmovanje in na podlagi rezultata se bo Zveza 
odločila glede financiranja tega turnirja.  

Mnenje članov UO je, da Maja v roku 2 mesecev od sestanka s predstavniki Zveze ni izvajala 
programa, kot je bilo planirano. D. Skerbiš je v imenu OVŠ BZS predlagal, da se pogodba z Majo 
Tvrdy zaenkrat ne podpiše, ampak se o financiranju turnirjev za Majo Tvrdy odloča za vsak turnir 
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posebej. Rezervacija sredstev za Majo Tvrdy sicer ostaja v enaki višini, kot bi izhajala iz pogodbe, 
če bi se ta podpisala. Odbor za vrhunski šport se bo o financiranju odločal za vsak posamezni turnir 
na podlagi preteklih rezultatov in udeležbe na treningih.  

Obenem se je UO seznanil s predlogom pogodbe za Nikolaja Pešehonova, ki naj bi na predlog M. 
Tvrdy dobil svojo pogodbo in finančna sredstva v višini 5.000,00 EUR. 
 
Plani dela vseh reprezentanc bodo posebej predstavljeni igralcem tudi v okviru testiranj. 

 

Sklep št. 6: 

UO je sprejel, da se Majo Tvrdy obvesti, da pogodba trenutno ne bo podpisana, vendar so za njene 
turnirje in priprave rezervirana sredstva v višini 15.000,00 EUR. Odbor za vrhunski šport bo redno 
spremljal njene rezultate in treninge ter s stanjem seznanjal člane UO. BZS Maji Tvrdy ne bo 
omejeval nastopov na mednarodnih turnirjih. 

 

Sklep št. 7: 

UO je sprejel sklep, da se trenutno z Nikolajem Pešehonovim ne podpiše pogodbe in v primeru, da 
se bo v prihodnosti pokazala potreba po pogodbi, se bo le-ta podpisala kasneje. 

 

6. Pregled plačevanja letne članarine (M. Šrekl) 

 

Do današnjega dne je članarino plačalo 15 slovenskih klubov, ostalo je 6 odprtih računov za plačilo 
letne članarine. 

 

Sklep št. 8: 

UO izreka opomin neplačnikom članarine in jim nalaga rok plačila do konca meseca junija. Hkrati 
nalaga sekretarju in D. Skerbišu, da vse neplačnike še enkrat opozorita, da je članarino potrebno 
plačati do konca junija. V primeru neplačila bo njihovo članstvo na podlagi Statuta BZS do konca 
leta mirovalo, po tem datumu pa se bodo avtomatično črtali iz Zveze. 

 

7. Odgovor na odprto pismo BK Ljubljana (A. Pohar in M. Šrekl) 

 

A. Pohar je še enkrat poudaril, da iz odprtega pisma, ki je bilo predsedniku in klubom vročeno na 
sami skupščini, ni jasno, kaj želi BK Ljubljana doseči s tem pismom. Odgovor je bil pripravljen s 
strani sekretarja in predsednika Zveze. 

 

Sklep št. 9: 

UO nalaga sekretarju, da BK Ljubljana pošlje odgovor in se dogovori za sestanek s predstavniki BK 
Ljubljana.  

 

8. Pogodba z Majo Tvrdy in Nikolajem Pešehonovim (A. Pohar in D. Skerbiš) 

 

Ta točka je bila obravnavan že pri točki 5. 
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9. Potrditev pogodbe o zaposlitvi Luke Petriča (D. Skerbiš in M. Šrekl) 

 

L. Petrič naj bi se vrnil kot igralec in kot sparing ter motivator v Štajerskem delu Slovenije. Luka je 
že pokazal zavzetost za delo, s pripravo planov ter delom na treningih. Glede na omenjeno, naj bi se 
L. Petriča zaposlilo za določen čas 12 mesecev, dogovorjeno pa je, da bo plačo delno sofinanciral 
BK Branik (v višini min. 3.000,00 EUR) ter BK Kungota (brezplačna oddajo dvorane in 
zagotovitev žog za treninge). R. Trampuž je ravno tako pohvalil angažiranost L. Petriča, ki je že 
aktivno sodeloval na sestankih Odbora za vrhunski šport.  

 

Sklep št. 10: 

UO je soglasno sprejel, da se Luka Petriča zaposli za določen čas od 1.6.2011 do 31.5.2012. 

 

10. Tekmovalni koledar 2011/12 

 

D. Skerbiš je predstavil, da bo osnutek tekmovalnega koledarja pripravljen v prihodnjem tednu. 

 

Sklep št. 11: 

UO nalaga D. Skerbišu, da do 20.6.2011 posreduje koledar klubom, ki imajo do 15.7.2011 čas za  
prijavo organizacije turnirjev. Koledar s turnirji bo potrjen na korespondenčni seji in objavljen do 
1.8.2011. 

 

11. Badmintonska liga v sezoni (2011/12) 

 

M. Šrekl je kot koordinator predstavil stališče glede lige v prihodnji sezoni. Klubi kljub večkratnim 
pozivom niso podali nobenega predloga za ligo v prihodnji sezoni. J. Kuprivec je še enkrat poudaril 
mnenje BK Kungote, da je bila liga prekratka in da se je liga igrala na iste vikende, kot so bili tudi 
mladinski turnirji. 

 

Sklep št. 12: 

UO nalaga koordinatorju, da pripravi razpis za ligaško tekmovanje in ga posreduje klubom do 
20.6.2011. Rok za prijavo ekip je 15.7.2011. 

 

Sklep št. 13: 

UO je sprejel, da se liga organizira v enakem obsegu kot preteklo sezono, le da se trajanje izvedbe 
tekmovanja podaljša na daljše obdobje.  

 

12. Pregled delovne verzije strategije BZS (D. Skerbiš) 

 

Delovna verzija strategija je bila že posredovana klubom, zaenkrat predlogov s strani klubov še ni 
bilo. T. Šeme je v okviru te strategije podal pobudo, da bi se za klube iz ljubljanske regije 
organiziralo skupne tedenske treninge.   
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Sklep št. 14: 

UO nalaga sekretarju, da še enkrat pozove klube glede morebitnih pobud in predlogov glede 
strategije. Sekretar delovno verzijo priloži zapisniku tega sestanka. Klubi lahko morebitne pripombe 
sporočijo sekretarju do 1.7.2011, UO pa bo strategijo potrdil pred začetkom nove tekmovalne 
sezone. 

 

Sklep št. 15: 

UO je zadolžil R. Trampuža, da pripravi načrt izvedbe treningov in liste kandidatov za udeležbo na 
skupnih treningih v Ljubljani ter jo do 1.7.2011 posreduje članom UO. 

 

Sklep št. 16: 

UO naproša svoje člane, da sekretarju in D. Skerbišu posredujejo pisne predloge k strategiji do 
1.7.2011. 

 

13. Ostale pobude in predlogi 

13.1. Ponudba D. Kodriča glede slikanja za BZS 

D. Kodrič je na Zvezo posredoval ponudbo za fotografiranje v višini 3.000,00 EUR. 

 

Sklep št. 17: 

UO je sprejel, da se ponudba ne sprejme, saj za BZS ni niti smotrna niti finančno vzdržna. 

 

13.2. Vprašanje BK Ljubljane glede vračila dela članarine in izplačevanja nagrad 

BK Ljubljana je bila obveščena, da lahko nagrado za ligo in vračilo dela članarine porabi kot nakup 
športne opreme pri članih Ballpoola. BK Ljubljana se ne strinja s tem načinom vračila, saj bi klub 
potreboval drugo športno opremo.  

 

Sklep št. 18: 

UO je soglasno sprejel, da se zaradi samega interesa Zveze (interes BZS je nudenje določenih 
ugodnosti članom Ballpoola, ki kot protidajatev donirajo BZS žogice na podlagi sklenjenih pogodb) 
izvajanje vračila dela članarine in plačevanja nagrad (badmintonska liga in nagrade za končno 
lestvico) izvršuje preko nabave športne opreme, pri čemer se kot nakup športne opreme šteje le 
nakup športne opreme pri članih Ballpoola v sezoni 2010/11.   

 

13.3. Predlog T. Šemeta glede plačila za vodenje in urejanje jakostnih lestvic 

 

V zadnjih letih je bilo letno plačilo 500,00 EUR za vodenje in urejanje lestvic, tako da je T. Šeme 
glede na povečan obseg dela predlagal dvig tega zneska.  

 

Sklep št. 19: 

UO je sprejel, da se letno nadomestilo dvigne na 750,00 EUR, izplačljivo preko nakupa športne 
opreme. 
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13.4.  Pobuda Odbora za vrhunski šport glede postavitve R. Trampuža na prvo mesto 

Odbor za vrhunski šport je predlagal, da se R. Trampuža zaradi dela in vodenja kadetske 
reprezentance postavi na prioritetno mesto pri kandidaturi za financiranje športnih panožnih šol. 

Sklep št. 20: 

UO je sprejel, da se bo R. Trampuža postavilo na prvo mesto pri prijavi na razpis za sofinanciranje 
pri športnih panožnih šolah. 
 
13.5. Odzivnost klubov 
Glede na slabo odzivnost klubov in glede na podane pripombe na skupščini se predlaga, da sekretar 
vse klube pozove, da preverijo svoje podatke na spletni strani in naj sekretarja obvestijo na kateri 
elektronski naslov naj Zveza pošilja obvestila klubu. Obvestila se bodo pošiljala zgolj na 
elektronski naslov kluba, ki ga bo sporočil posamezni klub. 
 
Sklep št. 21: 
Sekretar do 1.7.2011 preveri elektronske naslove klubov in jih po potrebi ažurira. 
 
Zapisal: 
Matevž Šrekl 
sekretar BZS 
 

 
          Andrej Pohar 
        predsednik BZS 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


