Medvode, 19. 1. 2022
ZAPISNIK
19. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v sredo, 19.
1. 2022 preko zoom videopovezave od 20.00 do 23.00 ure.
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 (M. Kersnik)

4.

Analiza marketinga in predlagane rešitve (J. Kovač)

5.

Nov tekmovalni pravilnik (T. Šeme in M. Pohar Perme)

6.

Ballpool za sezono 2022 (M. Šrekl)

7.

Prijavnine in PŠŠ za sezono 2022 (M. Šrekl in J. Kovač)

8.

Evropsko veteransko prvenstvo 2022 (M. Šrekl)

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 in realizacijo sklepov prejšnje seje.
Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 18. seje UO in korespondenčne seje.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)
Finančno stanje je pozitivno, likvidnost ni težava, tudi s pomočjo posojila OKS. Nova sredstva
se pričakujejo v marcu oz. aprilu. Člani UO so predstavili poročila o svojem delu. J. Kuprivec je
predstavil delo sodniške komisije. R. Trampuž je predstavil zapisnik OVŠ in sklepe, ki jih je
upravni odbor sprejel.
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3. Plan dela reprezentanc (M. Kersnik)
M. Kersnik je predstavila delo reprezentanc in cilje, ki so bili uresničeni ob koncu sezone. Na
žalost se ni uspelo kvalificirati niti enemu igralcu na svetovno člansko prvenstvo, kar pa je v
veliki meri krivda BWF, ki je v zadnjem trenutku spremenila merila in upoštevala rezultate
zadnjih dveh let in ne samo leta 2021, kot je bilo predstavljeno na začetku. Smo pa vseeno dosegli
največji izkupiček pri pridobitvi statusov in od februarja 2022 bomo imeli 5 mednarodnih
statusov in 7 perspektivnih statusov. Člani UO se diskutirali o predlaganem planu delu za
reprezentanco do 15 in 17 let.
Sklep št. 2:
UO je sprejel plan dela za reprezentance do 15 in 17, ki sta ga pripravila M. Ivančič in J. Šušteršič.
4. Analiza marketinga in predlagane rešitve (J. Kovač)
J. Kovač je predstavil prezentacijo trenutnega stanja pri socialnih omrežjih in povezanega
dogajanja z njimi. Predstavil je še nov web team, ki ga bodo sestavljali J. Kovač, Eva Miklič in
Rene Šoštarič. M. Pohar Perme je poudarila, da se je v zadnjem času ni objavljajo poročil s
tekmovanj, J. Kovač je ob tem povedal, da so se objavila poročila, ki so bila poslana, ostali
organizatorji pa poročil niso poslali.
Sklep št. 3:
UO opozarja vse organizatorje turnirjev, da morajo v roku enega dneva poslati poročilo
(vsebinsko in slikovno) o turnirju na naslov janez.kovac@badminton-zveza.si
5. Nov tekmovalni pravilnik (T. Šeme in M. Pohar Perme)
M. Pohar Perme je predstavila spremembe tekmovalnega pravilnika.
Sklep št. 4:
UO je sprejel popravljen Tekmovalni pravilnik.
6. Ballpool za sezono 2022 (M. Šrekl)
M. Šrekl je povedal, da v preteklem letu nismo prejeli žog iz strani članov Ballpoola, tako da se
bo sedaj prijavil razpis. Predlagalo se je, da se v razpis razpiše 300 škatel, ki naj bi se pridobile
od članov Ballpoola.
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Sklep št. 5:
UO je sprejel, da se v razpis za Ballpool da 300 škatel žog, nove člane Ballpoola se upošteva od
članskega državnega prvenstva.
7. Prijavnine in PŠŠ za sezono 2022 (M. Šrekl in J. Kovač)
T. Šeme je predstavil predlog nove višine prijavnin z namenom, da bo Zveza delegirala in tudi
krila sodnike (vrhovnega sodnika + dva sodnika). Predlagalo se je zvišanje igralnine za eno
disciplino za 3,00 EUR in dve discipline za 5,00 EUR.
Člani so se dotaknili še problematike financiranja PŠŠ, ki je v zadnjih letih doživel velik uspeh s
tem pa se je dvignila tudi višina financiranja. Glede na to bo potrebno najti in zagotoviti sredstva
za financiranje PŠŠ. Predlagalo se je, da bi se PŠŠ izplačeval preko opreme Yonex, poleg tega pa
se dodatno še pogojuje prijava več skupin s tem, da ima klub najmanj trenerja 2. stopnje.
Sklep št. 5:
UO je sprejel povišanje prijavnin za eno disciplino za 3,00 EUR in povišanje za dve disciplini za
5,00 EUR. Zaradi povišanja prijavnin, Zveza za posamezen turnir, ki je organiziran v okviru
BZS, pokrije vrhovnega sodnika in dva sodnika za sojenje tekem.
Sklep št. 6:
UO je sprejel, da se PŠŠ ohrani in se v naslednjih obdobjih izplačuje preko opreme Yonex.
Dodatno pa se določi še pogoj, če se želi uveljavljati več skupin mora klub imeti najmanj enega
trenerja z usposobljenostjo 2. stopnje.
8. Evropsko veteransko prvenstvo 2022 (M. Šrekl)
Potrjen termin je 7. -13. 8. 2022. Aktivnosti za organizacijo potekajo, v naslednjem mesecu se
bo sestal organizacijski odbor.
9. Razno
9.1. Prošnja BK Kungota
Zveza je v začetku januarju prejela prošnjo BK Kungota, da bi jim Zveza namenila kaj žog za
perspektivne igralce. Trenutno Zveza nima na voljo žog, tako da jih ne more nameniti. Žoge so
na voljo vsem igralcem v SNBCju.
9.2. Prestavitev turnirjev
Člani so preučili možnost prestavitve prvih turnirjev zaradi trenutno situacije (COVID-19) in
člani so predlagali, da se prestavi prvi turnir do 15 let, turnir do 13 in 19 let pa ostane na
prvotnem datumu.
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Sklep št. 7:
Prvi turnir do 15 let se prestavi na 12. 3. 2022, prvi turnir do 13 in 19 let ostane na prvotnem
terminu.
9.3. Honorar za Janeza Kovača
T. Šeme je na pobudo J. Kovača predstavil predlog povišanja honorarja za njegovo delo. Člani so
se strinjali, da se honorar zviša, vendar pa se glede na trenutno finančno situacijo težko določi
višino honorarja.
Sklep št. 8:
T. Šeme je predlagal, da se do naslednje seje oblikuje predlog višine honorarja od 1. 1. 2022
dalje, ki se bo potrjeval na naslednji seji in se poračunal za nazaj.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

