
 

 

-                    Maribor, 27. 11. 2022 
 

ZAPISNIK 
 
1. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v nedeljo, 27. 
11. 2022 v sejni dvorani Draš centra, Pohorska ulica 57, 2000 Maribor od 15.00 do 17.45 ure. 
 
Prisotni:  Dejan Bajuk, Janez Kovač, Rok Trampuž, Miha Horvat, Gašper Krivec in 

Maja Pohar Perme  
Odsotni:  Jožef Kuprivec 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Maja Kersnik (selektor) 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Potrditev nove sestave UO; 

2. Razdelitev nalog članov UO; 
3. Predstavitev finančnega stanja BZS ob koncu 2022; 
4. Potrditev koledarja za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2023; 

5. Pravilnik FSK in pritožba BK Mirne na izračune kategorizacij; 
6. Razno. 

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

1. Potrditev nove sestave UO  
Novi predsednik, Dejan Bajuk, je predstavil člane UO. To so predsednik Dejan Bajuk, 
podpredsednik Gašper Krivec, ter člani Janez Kovač, Rok Trampuž, Miha Horvat, Jožef Kuprivec 
in Maja Pohar Perme. Predsednik in člani UO so se pogovarjali tudi o možnosti širitve UO, da bi 
lahko v njem bil tudi predstavnik BK Bita. Dogovorjeno je bilo, da se pusti odprta možnost za 
razširitev, do nadaljnjega pa bo upravni odbor deloval v tej sestavi. 
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil sestavo upravnega odbora za naslednja 4 leta. 
 
2. Razdelitev nalog članov UO; 
 
Pri razdelitvi nalog so člani UO predstavili kakšne naloge bodo prevzeli v naslednjem mandatu. 
In sicer bo predsednik, Dejan Bajuk prevzel finance. Podpredsednik, Gašper Krivec, bo pomagal 
pri organizaciji turnirjev in pri trenerskem delu z mlajšimi selekcijami. Miha Horvat se bo 
vključil v delo trenerjev in poiskušal pomagati pri delu različnih reprezentanc. Janez Kovač bo 
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še naprej skrbel za Web team in elektronsko obračunavanje in samo plačevanje igralnin.  Jožef 
Kuprivec bo skrbel za sodniško komisijo in za delo sodnikov.  Rok Trampuž bo še naprej vodil 
OVŠ in skrbel za trenerska usposabljanja. Maja Pohar Perme bo vodila tekmovalno komisijo in 
skrbela za interpretacije pravilnikov.  
 

3. Predstavitev finančnega stanja BZS ob koncu 2022; 
Sekretar M. Šrekl je predstavil finančno sliko BZS v letu 2022. Člani so ob tem debatirali in iskali 
rešitve kako pridobiti dodatna sredstva za delovanje BZS. Sekretar je ob tej predstavitvi 
povedal, da se je v preteklem mandatu nabralo 33.000 minusa v letu 2021, ter dodatno cca. 
17.000,00 minusa z Evropskim veteranskim prvenstvom. Zaradi tega se ob koncu leta 2022 
pričakuje minus v višini 50.000,00 EUR. Ob tem so člani izpostavili še problematiko neažurnosti 
spletne strani in na splošno objava novic s turnirjev (nujno potrebne informacije iz turnirjev se 
ne pošiljajo vodji Web teama za pravočasne objave) 
 

Sklep št. 2: 
Člani UO so sprejeli, da se intenzivno išče in do naslednje seje pripravi predloge za PR 
predstavnika BZS. 

 
Sklep št. 3: 
Člani UO do naslednje seje podajo predloge za rekonstrukcijo finančnega plana za 2023. 

 
4. Potrditev koledarja za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2023; 

M. Pohar Perme je predstavila nove rešitve po lanskoletni ukinitvi turnirjev do 17 in 19 let (po 
en turnir v posamezni starostni kategoriji). S tem namenom je tekmovalna komisija predlagala 
uvedbo mladinskih turnirjev BZS 2 kategorije.  Poleg tega pa je tekmovalna komisija pripravila 
tudi predlog uvedbe regionalnih tekmovanj v starostni kategoriji U11 in U13. Prečiščen predlog 
bo v naslednjih dneh poslan članom UO, ki bodo spremembe pravilnika sprejemali 
korespondenčno.  

 
5. Pravilnik FSK in pritožba BK Mirne na izračune kategorizacij; 
BK Mirna je vložila pritožba glede izračuna bonitetnih razredov pri postavki članstvu. Pri 
pripravi izračunov bonitetnih razredov se je članstvo interpretiralo v smislu upoštevanja 
registriranih igralcev s plačano tekmovalno licenco. Takšna interpretacija se je upoštevala pri 
postavki za članstvo pri vseh klubih, ki se jim je izračunal bonitetni razred.  BZS bo do 
naslednjega izračuna FSK še enkrat pregledala Pravila in izračune bonitetnih razredov in bolj 
natančno opredelila posamezne postavke, da ne bo prišlo do različnih interpretacij. 
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Sklep št. 4: 
UO je sprejel, da se pri zdajšnjem obračunu FSK pomoči upošteva izračun, ki je bil predstavljen 
klubom dne 21. 3. 2022.  
 
6. Razno 
6.1. Sestava OVŠ 
R. Trampuž je poudaril, da je imel OVŠ v preteklem mandatu preveč članov in da je bil zaradi 
tega premalo učinkovit. Člani UO so predlagali, da v OVŠ sodelujejo le najožji člani, ki delajo z 
reprezentancami, po potrebi pa se na seje povabi še kakšnega trenerja. Poleg tega se je 
predlagalo, da na sejah OVŠ sodeluje tudi sekretar BZS, ki ima pregled nad financami in tako 
lahko takoj seznani člane OVŠ ali je posamezen program finančno vzdržen ali ne.   
 
Sklep št. 5: 
UO je potrdil naslednje člane: OVŠ Maja Kersnik, selektor, Denis Pesehkonov, trener članske 
reprezentance, Miha Horvat in Rok Trampuž. 
 
6.2. Problematika Yonex slik 

 
Gašper Krivec je povedal, da je Yonex izpostavil, da se na socialnih medijih premalo objavlja 
slike z Yonexovimi slikami. J. Kovač je povedal, da so ostali ponudniki bolj aktivni, bo pa opozoril 
svojo ekipo, da se v prihodnje bolj izpostavi znamka Yonex. 

 
 
Naslednja seja je predvideva v drugem tednu januarja. 
 
Zapisal:            Dejan Bajuk,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  
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