Medvode, 9. 3. 2020
ZAPISNIK
12. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek,
5.3.2020, od 20.00 ure do 22.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Tadej Šeme, Janez Kovač, Jožef Kuprivec, Miha Horvat, Rok Trampuž in
Gašper Krivec
Maja Pohar Perme
Matevž Šrekl (sekretar), Dušan Skerbiš, Maja Kersnik

Predlagan naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne 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,)

4.

Predlogi in potrditev razpisov (T. Šeme)

5.

Redna letna skupščina 2020 (M. Šrekl)

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. Korespondenčne seje ni bilo, sklepi pretekle seje
so bili izvršeni. Na razpisu za NPŠŠ je bila izbrana Maja Kersnik, s katero je bila že podpisana
pogodba in je od 1.3. 2020 zaposlena na BZS.
Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 11. seje UO.
2.

Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)

BZS še ni dobila nobenih novih prilivov, sredstev je še toliko, da se pokrivajo fiksni stroški. G.
Krivec je predstavil prošnjo za majice in sicer, da bi vsak udeleženec Evropskega prvenstva dobil
eno majico. J. Kuprivec je predstavil razpis za vrhovne sodnike, seminar bo potekal v času
Mednarodnega prvenstva Slovenije. J. Kovač je povedal, da je veliko dela z izterjavami in sami
neplačniki. T. Šeme je ob tem povedal, da smo sedaj dobili seznam vseh udeležencev turnirjev
nižjega ranga, tako da se bodo pripravili računi za vse te igralce. V primerih, kjer ni jasno v
katerem klubu je posamezni igralec, bo imel posamezni klub možnost, da tega igralca potrdi. V
nasprotnem primeru se ga bo iz registra izpisalo in si bo moral igralec včlaniti v nov klub.
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Sklep št. 2:
UO je sprejel in potrdil, da vsak igralec, udeleženec Evropskega prvenstva za moške in ženske
ekipe, prejme po eno majico.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, problematika SNBC,
Vrhunski šport (D. Skerbiš, R. Trampuž)
D. Skerbiš je povedal, da sta se ženska in moška ekipa udeležili Evropskega ekipnega prvenstva, ki
je potekalo v Franciji v februarju. Vsaka ekipa je dobila po en dvoboj (ženske so premagale Finsko,
fantje pa Portugalce). Članska ekipa je bila še na turnirju na Slovaškem, Miha in Petra sta osvojila
3. mesto med mešanimi dvojicami. R. Trampuž je predstavil poročilo z sestanka OVŠja. Člani
OVŠja so potrdili D. Pešehonova za selektorja reprezentance do 17 let. Potrebno je še pripraviti
finančno konstrukcijo za reprezentanco do 17 let. Nato lahko UO BZS potrdi selektorja U17 in
predstavljen program. OVŠ je tudi predlagal, da se izvede razpis za izbor selektorja za
reprezentanco do 15 let. M. Kersnik je prevzela besedo in predstavila svojo vizijo dela na BZS.
Njena želja je, da ni fokus ni samo na SNBCju ampak da se ponovno vzpostavi sistem dela od
mlajših selekcij dalje. T. Šeme je povedal, da glede na to, da se je M. Kersnik s 1.3.2020 zaposlila
na BZS, začne voditi popoldanske treninge. D. Pešehonov je preko OVŠ predlagal, da bi BZS
sofinancirala skupne treninge Štajerske regije, kjer bi se zbirali boljši igralci iz Lendave in Maribora.
Sklep št. 3:
UO je soglasno sprejel sklep, da je M. Kersnik s 1.3.2020 postala vodja SNBCja in selektorica
ekipe do 21 let.
4. Predlogi in potrditev razpisov (T. Šeme)
T. Šeme je predstavil delovne naloge za mesto generalnega sekretarja, direktorja reprezentanc ter
strokovnega sodelavca za marketing in PR. Do 10.3.2020 se klubom pošlje dopis z razpisom za
omenjena delovna mesta. Klubi oz. njihovi člani in ostali kandidati bodo pozvani, da do 15.4.2020
pošljejo svoje prijave. Izbrani kandidati začnejo opravljati svoje naloge s 1.5.2020.
Sklep št. 4:
UO je zadolžil sekretarja, da do 17.3.2020 obvesti klube in objavi razpis na spletni strani BZS.
5. Redna letna skupščina 2020 (M. Šrekl)
T. Šeme je povedal, da bi letošnjo skupščino prestavili na prvi vikend v juniju, kjer bi jo združili z
dnevom slovenskega badmintona. Pred samo skupščino bi izvedli tudi licenčni seminar, tako da bi
se klubom oz. trenerjem predstavilo delo, strategijo in načrti za novo sezono.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da se skupščina izvede 7.6.2020 v Podčetrtku.
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6. Razno
6.1.
Anonimna prijava
Nadzorni odbor je pozval UO, da še enkrat pojasni zadeve iz anonimne prijave.
Sklep št. 6:
UO je sprejel, da predsednik in sekretar pripravita odgovor in ga posredujeta NO.
6.2. Razpis za koordinatorja šolskih tekmovanj
D. Skerbiš je predstavil razpis Zavoda Planica za koordinatorstvo šolskih tekmovanj in povedal, da
je pripravljen še naprej opravljati delo koordinatorja šolskih tekmovanj, če mu bo UO to zaupal.
Sklep št. 7:
UO je sprejel, da D. Skerbiš še naprej opravlja to delo, tako da se naj pravočasno prijavi na razpis.

6.2.

Usposabljanja

R. Trampuž je postavil vprašanje kdaj se letos načrtujejo usposabljanja in kakšna usposabljanja
bomo imeli. M. Šrekl je pojasnil, da je za letos planirano tako usposabljanje za stopnjo 2 kot tudi
usposabljanje za stopnjo 1. Z stopnjo 2. naj bi začeli spomladi, vendar se trenutno še čaka
nadaljnja navodila MIZŠ glede predavateljev. Stopnjo 1 naj bi imeli v jeseni.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

