Medvode, 25. 7. 2021
ZAPISNIK
17. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek 6.
7. 2021, od 17.00 ure do 20.00 ure v Podčetrtku.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

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

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (T. Šeme)

2.

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

3.

Plan dela reprezentanc in sofinanciranje trenerjev (T. Šeme in M. Šrekl)

4.

Pregled tekmovanja in koledarja za nadaljevanje sezone 2021 (J. Kovač)

5.

Mednarodno prvenstvo Slovenije 2021 - poročilo (M. Šrekl)

6.

Evropsko mladinsko prvenstvo do 17 let (M. Šrekl)

7.

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. UO ugotavlja, da OVŠ ni pripravil konkretnih
predlogov za selektorja mladinske reprezentance, prvi krog lige je bil izveden, ravno tako
poteka izvajanje sklepa za financiranje v okviru PŠŠ. Rok za oddajo prijav klubov je 15.7.2021.
Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 16. seje UO.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)
Finančno stanje je pozitivno, MIZŠ je že izdala odločbe za sredstva za leto 2021 in v začetku
julija smo prejeli že prvi del sredstev. J. Kovač je predstavil svoje delo, v veliki meri se sedaj
ukvarja s področjem promocije BZS, pripravo koledarja in PŠŠjem. Člani UO so ugotovili, da
nova spletna stran še ni narejena, rok je bil do konca aprila.
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Sklep št. 2:
UO je sprejel, da mora biti spletna stran narejena in objavljena do 10. 8. 2021, v nasprotnem
primeru se bo zamenjalo izvajalca.
3. Plan dela reprezentanc in sofinanciranje trenerjev (T. Šeme in M. Šrekl)
V odsotnosti Maje Kersnik je T. Šeme predstavil plane reprezentanc in sodelovanju s trenerji.
BZS se je dogovorila za sodelovanje z Denisom Pešehonovim, ki se vrača v Ljubljano in bo kot
trener delal v SNBCju. Z reprezentanco bodo sodelovali še naslednji trenerji: Matic Ivančič, Jaka
Šušteršič, Aljoša Turk in Dani Klančar. T. Šeme je povedal, da se program pavšalnega financiranja
trenerjev večinoma ni izkazal kot uspešen, saj večina trenerjev ni izpolnila pogojev in opravila
potrebnih ur. Predlagal je, da se program ukine in se trenerje plačuje po dejansko opravljenih
urah.
Sklep št. 3:
UO je sprejel, da Denis Pešehonov s 1. 9. 2021 postane druge trener BZS in selektor mladinske
reprezentance. Denis Pesehonov bo manjši delež dela opravil še v BK Medvode in bo sklenil
tripartitno pogodbo o delu (BZS in BK Medvode). Pri delu z reprezentanco do 17 let se bo
vključevalo Matica Ivančiča in Jako Šušteršiča, pri delu z reprezentanco do 15 let pa Aljošo
Turka in Danija Klančarjem.
Sklep št. 4:
UO je sprejel, da se z 31. 7. 2021 zaključi program sofinanciranje trenerjev in se od 1. 8. 2021
trenerje financira po dejansko opravljenih urah.
4. Pregled tekmovanja in koledarja za nadaljevanje sezone 2021 (J. Kovač)
J. Kovač je povedal, da zaenkrat še čaka plan mednarodnih turnirjev, katerih se bo udeležila
reprezentanca in na podlagi tega se bo določil koledar, ki bo sprejet korespondenčno do
1.8.2021.
5. Mednarodno prvenstvo Slovenije
Mednarodno prvenstvo Slovenije je bilo uspešno izvedeno z manjšim plusom. Ob izvedbi
prvenstva gre posebna zahvala BK Branika, ki aktivno sodeloval pri organizaciji in sami izvedbi
tekmovanja.
6. Evropsko mladinsko prvenstvo do 17 let
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M. Šrekl je povedal, da je bil izbran že organizacijski odbor v sestavi: Tadej Šeme, Janez Kovač,
Jožef Kuprivec – Dodo, Maja Kersnik, Gašper Krivec in Matevž Šrekl, ki se bo kasneje še sestal
in pripravil plan dela do prvenstva.

7. Razno
7.1. Sodniška komisija
J. Kuprivec je predstavil stališča in problematiko sodniške komisije.
Sklep št. 5:
UO nalaga sodniški komisiji sestanek pred drugim ciklusom turnirjev.
7.2. Honorar sekretarja
M. Šrekl je predlagal, da bi se glede na spremenjene razmere in povečan obseg dela povečal
mesečni honorar za 200,00 EUR.
Sklep št. 6:
UO je sprejel, da od 1.9.2021 dalje mesečni honorar za sekretarja znaša 800,00 EUR.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

