Medvode, 29. 9. 2021
ZAPISNIK
18. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 29.
9. 2021, od 19.30 ure do 22.00 ure v Medvodah.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Tadej Šeme, Janez Kovač, Jožef Kuprivec, Rok Trampuž, Miha Horvat in
Maja Pohar Perme in Gašper Krivec
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 (T. Šeme in M. Šrekl)

4.

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

5.

Evropsko mladinsko prvenstvo do 17 let - poročilo (M. Šrekl)

6.

Mednarodno prvenstvo Future Series Brežice (M. Šrekl)

7.

Skupščina 2021 (T. Šeme)

8.

Analiza marketinga in predlagane rešitve (T. Šeme)

9.

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 je ugotovil, da je Denis Pešehonov pričel z
delom za BZS. Uspešno je bilo organizirano Evropsko prvenstvo do 17 let. Sodniška komisija se
bo sestala v bližnji prihodnosti, ostali sklepi so bili realizirani.
Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 17. seje UO.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)
Finančno stanje je pozitivno, v septembru je BZS počrpala vsa sredstva od MIZŠ. M. Šrekl je

stran 2 od 3

predstavil delno poročilo o organizaciji Evropskega prvenstva do 17 let, končni obračun bo
pripravljen po pridobitvi vseh računov. Konča ocena je, da je bilo prvenstvo kljub težkim časom
organizirano zelo dobro. J. Kovač je predstavil svoje delo in težave pri iskanju organizatorjev
turnirjev. Zaradi tega se je razvila diskusija, da bi morali prej predstaviti koledar in pozvati
klube k organizaciji posameznih turnirjev. J. Kuprivec je predstavil delovanje sodniške komisije
in težava s katerimi se soočajo, saj je trenutno kar pomanjkanje sodnikov. J. Kuprivec je
predlagal, da bi se do konca leta organiziral seminar za nove sodnike. R. Trampuž je poslal
zapisnik OVŠ v katerem so glavne stvari, da D. Pešehonov ni več selektor reprezentance do 17
let, njegovo mesto bosta zasedla Jaka Šušteršič in Matic Ivančič. Aljoša Turk pa je odstopil kot
selektor reprezentance do 15 let. G. Krivec se je udeležil online seminarja na temo
Airbadminton.
Sklep št. 2:
UO je sprejel, da so do 17. 10. 2021 pripravi terminski plan turnirjev do 1.7. 2022. Klubi bodo
imeli možnost, da se prijavijo za organizacijo turnirjev do 1. 11. 2021.
Sklep št. 3:
UO je naložil OVŠ, da določi posameznika kot selektorja do 15 let in selektorja do 17 let.
3. Plan dela reprezentanc in sofinanciranje trenerjev (T. Šeme in M. Šrekl)
M. Kersnik je predstavila delo reprezentanc čez poletje in tudi rezultate, ki jih je reprezentanca
dosegla v zadnjem času. Člani A reprezentance so se udeležili priprav v centru BEC na Danskem.
Zaradi spremembe pravil za kvalificiranje na člansko SP, ki ga je BWF spremenila v zadnjem
trenutku, se noben slovenski igralec ni uspel kvalificirati na SP, kar je bil osnovni cilj in je bilo
tudi vse podrejeno temu cilju. Naslednji cilj je pridobitev statusov.
4. Pregled tekmovanja in koledarja za nadaljevanje sezone 2021 (J. Kovač)
Obravnavano pri točki 2.
5. Evropsko mladinsko prvenstvo do 17 let - poročilo (M. Šrekl)
Poročilo predstavljeno pri točki 2, končno poročilo pa bo predstavljeno na naslednji seji, ko
bodo pridobljeni vsi računi.
6. Mednarodno prvenstvo Future Series Brežice (M. Šrekl)
Vabilo za turnir in za sodnike je bilo narejeno in objavljeno. Prijavljajo se že prvi igralci. V
naslednjih tednih bodo potekale nadaljnje priprave za uspešno organizacijo tekmovanja.
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7. Skupščina 2021 (T. Šeme)
Skupščina za leto 2021 bo potekalo 21. 11. 2021 v Mariboru.
8. Analiza marketinga in predlagane rešitve (T. Šeme)
T. Šeme je predstavil pogovore z Niko Fujs glede njenega dela na področju marketinga in PR
funkcije. Povedal je, da Nika ni izpolnila naših pričakovanj in bi jo v prihodnje uporabili za
objavljanje poročil z mednarodnih turnirjev.
Sklep št. 4:
UO je naložil predsedniku, da se pogovori z Niko Fujs in ji predstavi možnosti sodelovanja v
prihodnje.

9. Razno
Ni bilo odprtih zadev.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

