
 

 

                     Medvode, 23. 4. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
13. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek, 
23. 4. 2020, od 19.00 ure do 21.30 ure, preko video konference. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Janez Kovač, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec, Miha Horvat in 

Gašper Krivec  
Odsotni:  Maja Pohar Perme 
Ostali prisotni:  Matevž Šrekl (sekretar), Maja Kersnik 
 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme) 

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

3. Corona virus – problematika, predlagane rešitve, spremembe (T. Šeme) 

4. Pregled prijav na razpisana delovna mesta in potrditev novih ljudi (T. Šeme) 

5. Predlog tekmovalne strategije in dela z vrhunskimi tekmovalci (M. Kersnik) 

6. OVŠ – nadaljnja sestava in delo (T. Šeme) 

7. Redna letna skupščina 2020 (M. Šrekl, T. Šeme) 

8. 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. Vsak udeleženec ekipnega prvenstva je dobil 
majico, M. Kersnik je bila imenovana za selektorja, NO je bil poslan odgovor na anonimno 
prijavo, D. Skerbiš se je pravočasno prijavil za koordinatorja šolskih tekmovanj. Ker D. Skerbiš 
s 1.5.2020 preneha z opravljanjem funkcije direktorja reprezentance je bila že delna 
primopredaja dela M. Kersnik. Glede na opisano so bili sklepi pretekle seje realizirani, razen 
sklepa o organizaciji skupščine, ki jo bo potrebno zaradi COVID-19 prestaviti. NO se na poslani 
odgovor do današnjega dne ni odzval oz. ni imel pripomb. 
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 12. seje UO. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO) 
Finančno stanje je pozitivno, prejeli smo pogodbi za D1 in D2, ter že nakazila v višini ¾ za D1 
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in ½ za D2. Obenem je sekretar v zadnjem mesecu pozval dolžnike k plačilu in v večini 
primerov so bili dolgovi poravnani. J. Kuprivec je povedal, da so preko videokonference 
organizirali seminar za vrhovne sodnike, ki je odlično uspel in bi tudi v prihodnje lahko 
izpeljali podobne seminarje. 
 

3. Corona virus – problematika, predlagane rešitve, spremembe (T. Šeme) 
T. Šeme je članom UO predhodno že poslal predloge za reševanje trenutne situacije. Predlogi 
so predstavljeni po alinejah: 
- sezona se v vseh kategorijah in tekmovanjih prestavi na koledarsko leto; 
- mladinska DP se organizirajo v novembru in decembru; 
- nova serija  turnirjev se začne v januarju. 
- zadnja dva A turnirja v sezoni 2019/20 odpadeta - prestavimo jih na jesen oz. do konca leta 
2020. Torej sezona na celotno koledarsko leto in zaključek končne AB lestvice s koncem 
koledarskega leta; 
- v prvem ali drugem vikendu junija organiziramo mladinsko državno prvenstvo do 13 in do 
19 let. Do takrat bi lahko imel vsak klub vsaj 2 do 3 tedne treninga v dvorani, mogoče celo več. 
Če bi bilo dovolj ekip, bi najboljše ekipe dobile tudi statuse OKS. Udeležba na tem DP, bi bila 
tudi pogoj za pomoč zaradi koronavirusa. Vsak klub, ki bi nastopil z ekipo do 13 in do 19 let, bi 
bil deležen pomoči - nekaj v denarju, nekaj v žogah, ki bi jih kupili pri članih Ballpoola; 
- drugi vikend v juniju organiziramo drugi krog lige - s tem ohranimo v pogonu tudi člane; 
- prvi vikend v septembru organiziramo finale lige, skupščino in licenčni seminar v 
Podčetrtku.   
 

Sklep št. 2: 

UO je sprejel, da se sezona prestavi na koledarsko leto.  Septembra in oktobra se odigra 3 
serija mladinskih turnirjev, mladinska državna prvenstva se odigrajo novembra in decembra 
2020. 

 

Sklep št. 3: 

UO nalaga tekmovalni komisiji, da do novembra 2020 pripravi spremembe tekmovalnega 
pravilnika, ki bo uskladil sezono s koledarskim letom. 

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel, da junija poskusi BZS organizirati ekipno državno mladinsko do 13 in 19 let. 
Prvenstvo bo organizirano le v primeru, da bodo razmere to dopuščale. V nasprotnem 
primeru se prvenstvo prestavi na zadnji vikend v avgustu ali podobno. 

 

Sklep št. 5: 

UO je sprejel, da se prestavi tudi ligaško tekmovanje, naslednji krogi se odigrajo v jesenskih 
mesecih in zaključi do konca koledarskega leta, tako da dobimo državnega prvaka za leto 
2020. 
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Sklep št. 6: 

UO je sprejel sklep o finančni pomoči zaradi Covida-19, ki je vezana ne državno ekipno 
mladinsko prvenstvo. Sprejeto je bilo, da vsak klub prejme 300,00 EUR na nastopajočo ekipo 
do 19 let in po 100,00 EUR na nastopajočo ekipo do 13 let. 

  
Sklep št. 7: 

UO je sprejel, da se pred ekipnim državnim prvenstvo kupi 200 škatel žog (50 kom pri 
posameznem članu Ballpoola), poleg tega se članom Ballpoola podaljšajo pogodbe do konca 
koledarskega leta. 
 

4. Pregled prijav na razpisana delovna mesta in potrditev novih ljudi (T. Šeme) 

T. Šeme je predstavil prijave za delovna mesta. Jure Stanič in Tadej Škof sta se prijavila za 
mesto direktorja reprezentanca, Nika Fujs in Aljoša Turk za mesto PR, ter Matevž Šrekl za 
mesto sekretarja.  Predlagal je, da glede na prijave za mesto direktorja ne izberemo nikogar, 
naloge direktorja pa se razdelijo med Majo Kersnik, Janeza Kovača in Matevža Šrekla.  Na 
mestu sekretarja še naprej ostane Matevž Šrekl, za PR managerja pa se izbere Niko Fujs. 

 
Naloge direktorja reprezentance se razdelijo po naslednjem ključu: 
M. Šrekl sekretar – naloge, ki so bile zapisana še za mesto sekretarja + skrb za PŠŠje, 
organizacija potovanj in rezervacija nastanitev za tekmovalce – mesečno plačilo skupaj 
600,00 EUR; 
J. Kovač - priprava letnega koledarja, skrb za razpise, skrb za prijavo mednarodnih turnirjev 
na BE - mesečno 122,00 EUR z DDV; 
M. Kersnik - trenerstvo + prijava statusov na OKS, prijava igralcev na med. turnirje, 
komunikacija z OKS , poročila o delu, pomoč pri prijavi na razpise - 350,00 EUR dodatno k 
plači; 
N. Fujs  - PR manager – naloge po dogovoru - 250,00 EUR mesečno 
Predsednik se pogovori še s T. Škofom o možnem prevzemu komisije za veterane in 
tekmovanja nižjega ranga z določitvijo jasnih ciljev - plačilo 100,00 EUR na mesec (9 mesecev 
na leto, brez mesecev ko ne potekajo tekmovanja junij, julij in avgust) 

 

Sklep št. 8: 

UO je sprejel sklep, da se za mesto PR izbere Niko Fujs, delovne naloge direktorja 
reprezentanc se razdelijo med J. Kovača, M. Kersnik in M. Šrekl, kot so opisane zgoraj. Opravi 
se še razgovor s T. Škofom o možnosti  prevzema funkcije. 
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5. Predlog tekmovalne strategije in dela z vrhunskimi tekmovalci (M. Kersnik) 

 

M. Kersnik je predstavila svoj vidik tekmovalne strategije, ki ga pripravlja.  Podala je Analizo 
stanja članske reprezentance na dan 23.4.2020: 
1. Igralci, ki trenutno redno opravljajo treninge v SNBC: 
- Andraž Krapež 
- Petra Polanc 
- Miha Ivančič 
- Gašper Krivec 

 
2. Pozicija igralcev na SRL (lestvica iz 24.3.2020):  
MS 

(164. Miha Ivanič) 

279. Andraž Krapež 

518. Miha Ivančič 

971. Matea Manić 

1173. Jaka Ivančič 

1180. Gašper Krivec 

 
WS 

186. Petra Polanc 

279. Lia Šalehar 

538. Kaja Stankovič 

586. Nika Arih 

 
MD 

335. Jaka Ivančič/Miha Masten 

648. Andraž Krapež/Filip Špoljarec 

658. Miha Ivančič/Gašper Krivec 

 
WD 

116. Lia Šalehar/Iza Šalehar 

391. Petra Polanc/Kaja Stankovič 

 
MIX 

127. Miha Ivančič/Petra Polanc 

449. Miha Ivanič/Katarina Galenič 
 
3. Nastopi na velikih tekmovanjih:  
- SP: Zadnji nastop slovenskega igralca je bil 

leta 2014 
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- EP: vsaj en slovenski igralec si zagotovi 
nastop na preteklih prvenstvih 

 
4. Povprečni volumen na teden: iz evidence 

težko določljivo, poleg tega so včasih 
igralci opravili še treninge v klubu.  
Splošna ocena pa je, da imamo tu zagotovo 
še rezerve.  

5. Povprečna starost igralcev: 21,5 let, kar pomeni, da imamo zelo mlado ekipo 

Ko bodo razmere dopuščale se bo pogovorila z vsemi igralci in nato pripravila plan in samo 
strategijo dela. 

 

6. OVŠ – nadaljnja sestava in delo (T. Šeme) 
 

T. Šeme je na sejo uvrstil to točko z namenom preveriti kakšno bo nadaljnjo delo OVŠ-ja. D. 
Skerbiš s 1.5.2020 ne bo več član, tako da se je vodji OVŠ Roku Trampužu postavilo vprašanje 
glede nadaljnjega vodenja OVŠ in morebitnih menjavah. R. Trampuž je potrdil, da je 
pripravljen še naprej voditi OVŠ, do naslednje seje pa se bo pogovoril z morebitni kandidati za 
sodelovanje v OVŠ.  
 

7. Redna letna skupščina 2020 (M. Šrekl, T. Šeme) 

 

T. Šeme je glede na razmere predlagal prestavitev skupščine na mesec september. 

 

Sklep št. 9: 

UO je sprejel prestavitev skupščine na september oz. na termin, ko bo to le mogoče. 

 

8. Razno 
8.1. Usposabljanje za stopnjo 1 in 2 

R. Trampuž je postavil vprašanje, kdaj se bodo lahko nadaljevala usposabljanja. Pojasnjeno je 
bilo, da se trenutno nič ne ve, se pa načrtuje, da bi lahko v septembru začeli z usposabljanjem 
za stopnjo 1. 

 

8.2. Letni program BZS in finančni plan 

Predsednik in sekretar sta predstavila letni program BZS in finančni plan, ki že upoštevata 
trenutno situacijo. Progam in plan je pripravljen na podlagi predvidevanj, da se bodo treningi 
in tekmovanja lahko začeli v mesecu maju 2020. 
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Sklep št. 10: 

Člani UO so sprejeli letni program dela BZS in finančni plan za leto 2020. 
 
 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


