
 

 

                 Ljubljana,  19. 1. 2023 
 

ZAPISNIK 
 
2. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek, 19. 
1. 2023  v sejni dvorani športnega centra Dolgi most, Dolgi most 6a, 1000 Ljublkana od 19.25 
do 23.00 ure. 
 
Prisotni:  Dejan Bajuk, Janez Kovač, Rok Trampuž, Miha Horvat, Gašper Krivec , Jožef 

Kuprivec in Maja Pohar Perme  
Odsotni:  Miha Horvat,  
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Maja Kersnik (selektor), Denis Peshehkonov    
(trener) 
 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (G. Krivec) 

2. Pregled dela in rezultatov v letu 2022 (vsi – na voljo bo projektor za vaše predstavitve) 

3. Plan dela reprezentanc (M. Kersnik) 

4. Zapadla plačila (J. Kovač) 

5. Predlog članarin za leto 2023 (M. Šrekl) 

6. Ballpool za leto 2023 (J. Kovač) 

7. Razno 

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

1. Potrditev nove sestave UO  
G. Krivec je predstavil sklepe pretekle seje, ki so bili v večji meri realizirani. Zaenkrat se še ni 
našel nov predstavnik za PR. Poleg tega pa člani UO še niso pripravili predlogov rekonstrukcije 
finančnega plana za leto 2023. Korespondenčno so člani UO sprejeli BK Medvedgrad (hrvaški 
klub) kot člana BZS. BK Mirni je bilo na njihovo vprašanje glede možnosti organizacije Junior 
turnirja, odgovorjeno da lahko v letu 2023 organizirajo Junior turnir saj ima Zveza možnost 
organizacije 2 Junior turnirjev.  BK Mirna se je vseeno odločila, da bo v letu 2023 v okviru 
Badminton Europe organizirala turnir do 17 let. G. Krivec je povedal, da je članica nadzornega 
odbora, Mateja Rojnik, decembra podala nepreklicno odstopno izjavo iz nadzornega odbora. 
Glede na to, da morajo biti pred skupščino 3 člani NO se bo NO prosil, da kooptira novega člana. 
Jaka Šušteršič je poslal predlog koledarja in organizatorjev turnirjev, ki so bili korespondenčno 
potrjeni. M. Pohar Perme je predlagala, da se v primeru odločanja o določenih zadevah, pripravi 
sklep, o katerem se korenspodenčno odloča. V primeru bolj kompleksnih tem pa se skliče kratek 
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sestanek, ki bo potekal preko videokonference ob torkih.  
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 1. seje UO in korespodenčnih sej. 
 
Sklep št. 2: 
UO je določil višino  članarine za BK Medvedgrad, ki bo enaka kot za slovenske klube, le da 
klub ne bo upravičen do delnega povračila kot so to upravičeni slovenski klubi. 
 
Sklep št. 3: 
UO je sprejel odstopno izjavo Mateje Rojnik, NO pa se naproša da do 1. 3. 2023 kooptira 
novega člana. 
 
Sklep št. 4: 
UO je določil G. Krivca da pri korespondenčnih odločanjih pripravi konkreten sklep o katerem 
člani UO glasujejo. 
 
2.  Pregled dela in rezultatov v letu 2022 (vsi – na voljo bo projektor za vaše predstavitve) 

Delo in rezultate v letu 2022 so predstavili M. Šrekl, M. Kersnik, J. Kovač in J. Kuprivec. 

 

3. Plan dela reprezentanc (M. Kersnik) 

M. Kersnik je predstavila delo z reprezentancami, decembra je bil iz strani OVŠ poslan plan 
turnirjev, ki se že izvršuje. Člani so izpostavil problem dela z reprezentancami do 15 in 17 let, 
kjer mora UO sprejeti odločitev, kdo bo vodil posamezno reprezentanci do 15 in 17 let.  Po 
razrešitvi selektorjev OVŠ pripravi razpis za selektorje, ki bo objavljen na spletni strani BZS in 
poslan klubom do 9. 2. 2023.  Člani so ob tem izpostavili še problematiko na katero sta 
opozarjala M. Ivančič in J. Šušteršič in sicer višina dnevnega nadomestila (dnevnica) za trenerja 
oz. spremljevalca, ki je bila po njunem mnenju prenizka (55,00 EUR). Člani UO so se strinjali, da 
je dnevnica glede na opravljeno delo in odgvornost prenizka in so zato predlagali povišanje. 

 

Sklep št. 5: 

UO je soglasno razrešil selektorja (Jaka Šušteršič in Matic Ivančič)  reprezentanc do 15 in 17 let.   

 

Sklep št. 6: 

UO je sprejel, da se dnevnice za spremljevalce določajo v višini, ki je določena za posamezno 
državo (v primeru, da je v nastanitev vključen zajtrk se od te dnevnice odšteje 10%). Poleg tega 
pa trenerji oz. spremljevalci, ki niso zaposleni pri BZS ali ne opravljajo pogodbenega 
trenerskega dela za BZS, prejmejo dodatno še 45,00 EUR na dan. 
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4. Zapadla plačila (J. Kovač) 
Janez Kovač je predstavil rešitev in implementacijo avtomatizacije preverjanja plačil. 
 
Badmintonska zveza Slovenije je v letu 2019 pričela s sistemom avtomatizacije določenih 
procesov znotraj organizacije in izvedbe turnirjev. Eden izmed procesov je bilo tudi 
avtomatično generiranje računov za igralnine klubov na turnirjih pod okriljem Badmintonske 
zveze Slovenije. Sistem je skozi čas vključil tudi članarine in igralnine slovenske lige itd...  
Že v začetku je v sistemu avtomazicije bil predviden tudi proces avtomatičnega preverjanja 
izvedenih plačil ter ustrezna avtomatizacija ukrepov v primeru neplačevanja obveznosti. Ti 
nastavki so še vedno pripravljeni za prehod v produkcijo. Težave in razlogi zakaj se ti procesi 
niso izpeljali že takrat so večplastni in objektivna ocena v tistem trenutku je bila takšna, da bi 
celostno vpeljevanje avtomatizacije lahko povrzročilo določene negativne učinke, kar so se tudi 
takoj po pričetku projekta tudi potrdile.  
Glede na trenutno situacijo in trende digitalizacije ocenjujemo, da je napočil čas, da se vpeljejo 
tudi nadaljni koraki preverjanja in avtomatičnega obveščanja klubov, ki svojih obveznosti ne 
poravnajo v roku. 
Predlagana rešitev , bo poslana vsem vsem klubom do 31.1.2023. 
Rešitev bo zajemala avtomatsko preverjanje plačil in časovnico generiranja avtomatskih 
sporočil vključno z zaklepom prjav. 

 

5. Predlog članarin za leto 2023 (M. Šrekl); 

M. Šrekl je predstavil možnost včlanitve klubov, ki imajo v svoji sredini igralce, ki ne tekmujejo 
na mladinskih tekmovanjih in članskih turnirjih (A in B turnirjev). Člani so predlagali, da bi 
klubi plačevali članarine kot licenca A ali licenca B. Licenco A bi imeli klubi, ki imajo igralce, ki 
nastopajo tako na mladinskih kot članskih turnirjih. Klubi z licenco A lahko sodelujejo pri 
vračilu članarine in v programu FSK. Licenco B bi imeli klubi, ki imajo igralce, ki nastopajo samo 
na članskih turnirjih nižje kategorije in državnem veteranskem prvenstvu. Klubi z B licenco ne 
plačujejo tekmovalnih licenc za svoje igralce. 

 

Sklep št. 6: 

UO je sprejel, da je višina letnega plačila za B licenco 50,00 EUR, znesek za A licenco pa znaša 
200,00 EUR. Tekmovalna licenca za posameznega igralca za leto 2023 znaša 15,00 EUR. 

 

6.Ballpool za leto 2023 (J. Kovač) 

Janez Kovač bo prevzel ballpool aktivnosti za leto 2023. Prvi sestanki s potencialnimi člani so v 
teku, kjer bo predstavljena nova vizija in aktivnosti za člane ballpoola.  
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7.Razno 
7.1. Državljanstvo za Natalio Peshekhonovo  
D. Peshehkonov je v imenu Natalije na UO naslovil prošnjo za pomoč pri pridobivanju 
slovenskega državljanstva. Natalija že vsa leta živi v Sloveniji in izpolnjuje pogoje za pridobitev 
državljanstva, ki pa se v primeru pomoči Zveze da pridobiti po hitrem postopku.  
 
 
Sklep št. 6: 
UO je se je strinjal, da se pomaga pri pridobivanju državljanstva, tako da je naložil Denisu, da 
sekretarju sporoči kaj natančno potrebuje, da lahko Zveza pristopi k pomoči. 
 
7.2. Problematika pri vpisu zakonitega zastopnika 
D. Bajuk je izpostavil problematiko, da po 2 mesecih od izvolitve še zmeraj ni prejel odločbe 
Upravne enote o imenovanju v zakonitega zastopnika in posledično tudi vpisa v Ajpes. Ob tem 
je opozoril na težave, ki jih je imel s sekretarjem M. Šreklom, ki naj ne bi pravočasno poslal 
dokumentacije na Upravno enoto, ki je dokumentacijo prejela v začetku decembra in nato sredi 
decembra poslala zahtevek za dopolnitev vloge, ker so pri prvotni vlogi manjkali podatki naslov 
in EMŠO novega predsednika. D. Bajuk je povedal, da je vse podatke poslal sekretarju že pri 
prvem zahtevku in da zato ni bilo potrebe, da bi jih pošiljal še enkrat. Po njegovih besedah se 
sprememba zakonitega zastopnika, da urediti v enem dnevu in to, da traja več kot dva meseca 
ni sprejemljivo in bo treba to urediti. Predlagal je še, da bi se v čim krajšem času spremenil 
sedež Zveze saj ni nobene potrebe po tem, da je sedež v Medvodah. Poudaril je tudi, da glede na 
finančno situacijo sam prevzema celotne finance in da bodo vse zadeve kar se tiče financ šle 
preko njega.  
 
Sklep št. 7: 
Članom UO je bilo naloženo, da vsak član posreduje svoje naloge, ki jih opravlja, ter podatke s 
katerimi organizacijami komunicira.  
 
7.3. Organizacija mednarodnih turnirjev 
Člani UO so izrazili nestrinjanje s tem, da UO ni bil seznanjen in da ni imel možnosti razprave 
glede organizacije mednarodnih turnirjev, ter spremembe turnirja iz international series v 
challenge series. Poleg tega tudi ni bilo razprave o tem ali bo mednarodni mladinski turnir 
organizirala Zveza ali kakšen klub. M. Šrekl je pojasnil, da se je za spremembo iz international 
series v challenge odločil on na podlagi pogovora z BE, saj se je s tem pridobila možnost 
organizirati še en international in en future series turnir. Spremembo turnirja je bilo potrebno 
potrditi v sredini novembra ko UO še ni bil konstituiran in se še ni sestal, zato je sekretar o tej 
spremembi obvestil le predsednika. Glede organizacije Junior turnirja pa je bilo potrebno 
potrditi prijavo v začetku decembra ko je BE pripravljala plan vseh turnirjev. Ob potrjevanju 
tega turnirja še ni bilo znano, da želi BK Mirna ponovno organizirati omenjeni turnir. Ker smo 
se že dogovorili za termin se je BK Mirna ponudilo, da lahko organizirajo Junior turnir, vendar 
morajo v sodelovanju z BE najti primeren termin. Člani UO so bili vseeno mnenja, da bi moral 
biti UO seznanjen s temi turnirji in bi jih moral potrditi. Glede na to, da se za letošnje leto ne da 
več spremeniti se bodo člani UO in organzacijski odbor potrudili, da se organizirajo dobri 
turnirji, za prihodnje leto pa se bo objavilo razpise in povabilo klube k organizaciji. 
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Sklep št. 8: 
Člani UO so sprejeli, da se do meseca maja pripravi razpis za naslednje koledarsko leto za 
organizacijo vseh mednarodnih turnirjev in se ga pošlje klubom. Konec meseca junija pa bo UO 
na podlagi prejetih prijav odločah katere in koliko turnirjev bo imela Slovenija v naslednjem 
koledarskem letu.  
 
Zapisal:            Dejan Bajuk,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


