
 

 

                    
  

Medvode, 14.05.2016 
 
 
 
ZAPISNIK 
 
7.  Sestanka  Odbora za vrhunski šport  Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal v 
soboto, dne 14.05.2016, ob 9.00 v Medvodah / sedež BZS.  
 
 
Prisotni: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Denis Pešehonov, Miha Horvat, Maja Pohar 
Perme in Rok Trampuž  
 
Upravičeno odsotni: Gašper Batis, Mišo Mattias 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Članska reprezentanca 
2. Mladinska reprezentanca 
3. Kadetska reprezentanca 
4. Razvojni projekti 
5. Razno 
 
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 

1. Članska reprezentanca  
Članska reprezentanca se bo udeležila 1. dela Ekipnega evropskega prvenstva mešanih 
ekip, ki bo potekalo na Škotskem, 11.-13.11.2016. Žreb nam je namenil: Škotsko, Latvijo in 
Švico. Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep št. 1: Do 24.05.2016 naredita Denis Pešehonov in Rok Trampuž načrt dela 
(tekmovanja, priprave) do konca koledarskega leta 2016. Načrt dela predstavita kandidatom 
na Dnevu slovenskega badmintona v Podčetrtku, dne 28.5.2016. 
 
 

2. Mladinska reprezentanca 
Mladinska reprezentanca dela po začrtanem planu, ki je bil sprejet junija 2015. Glavni cilj je 
Mladinsko evropsko prvenstvo, ki bo potekalo od 7.4.2016 do 16.4.2016. Poleg glavnega 
cilja sezone pa je cilj, da z mladinci dosežemo 6 perspektivnih statusov pri OKS. 
Načrt dela reprezentance – priloga 1 (pripravila Maja Kersnik in Dušan Skerbiš) 
 



 

 

V okviru diskusije smo sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep št. 2: Poletne priprave za mladinsko reprezentanco se izvedejo na Danskem / 
Odenseju od 24.7.2016 do 12.8.2016, kjer je certificiran center BE. Pošlje se 8 
reprezentantov in Majo Kersnik. Večina kandidatov lahko koristi štipendijo BE zaradi 
uvrstitve na mladinski svetovni lestvici. Ostali pa bodo dobili večjo subvencijo BZS. 
 
 

3. Kadetska reprezentanca 
Starejši del kadetske reprezentance v sezoni 2016 / 2017 ne bo imel večjih tekmovanj in  bo 
delal po programu mladinske reprezentance, ter se ji bo priključevala na posameznih 
turnirjih. 
Mlajši del reprezentance – igralci rojeni leta 2001 in mlajši pa bodo imeli National future cup, 
ki ga bo gostila Slovenija. Na tekmovanju nastopajo poleg Slovenije še Belgija, Španija, 
Avstrija, Švica, Češka, Luksemburg. Tekmovanje bo potekalo od 30.3.2017 do 2.4.2017 v 
Sloveniji (kraj bo določen naknadno). 
 
Na podlagi diskusije smo sprejeli sklepe: 
 
Sklep št. 3: Do 31.8.2016 se določi odgovornega za projekt. 
Sklep št. 4: Delo s kandidati bo potekalo na skupnih treningih. 
Sklep št. 5: Turnirjev za Evropsko jakostno lestvico se bomo udeleževali v bolj organizirani 
obliko, ko bo to lestvico priznaval OKS za pridobivanje statusov. 
 
 

4. Razvojni projekti 
V iztekajoči sezoni smo izvedli vikend priprave za mlajše selekcije, kar se je pokazalo za 
zelo uspešno prakso. Pozitivni odzivi so bil tako od igralcev, klubov in staršev. 
 
Na podlagi diskusije smo sprejeli sklepe: 
 
Sklep št. 6: Skupni treningi se bodo izvajali tudi v sezoni 2016/2017. 
 
Poleg tega je zveza organizirala skupne treninge, ki so potekali 2x tedensko. Ugotovljeno je 
bilo, da udeležba ni bila redna pri večini igralcev in da je bila poraba žog zelo velika. 
 
Na podlagi diskusije smo sprejeli sklep: 
 
Sklep št. 7: Skupni treningi bodo potekali tudi v prihajajoči sezoni, vendar bodo udeleženci 
morali prinesti svoje žoge. BZS pa zagotovi prostor in trenerja. 

 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 


