
 

 

                     Medvode, 22. 6. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
14. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v 
ponedeljek 22. 6. 2020, od 19.00 ure do 21.00 ure, v prostorih BZS, Ostrovrharjeva 4, 125 
Medvode. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Janez Kovač, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec, Miha Horvat, Maja 

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

Predlagan dnevni red: 

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

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

3. SNBC in reprezentance (M. Kersnik) 

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

5. Predlog razpisa za trenerje (M. Šrekl, T. Šeme) 

6. Osnutek in predlog koledarja za obdobje od septembra do decembra 2020 (J. Kovač) 

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. Sklepi pretekle seje so bili uspešni izvršeni. Z 
mesece majem 2020 se je v program OKS (razvoj kadrov) vključil trener Jaka Šušteršič (v okviru 
kluba Bit). Z junijem smo dobili novega člana Ballpoola (Yonex). Reprezentanca je začela 
sodelovanje s kondicijskim trenerjem.   
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 13. seje UO. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO) 
Finančno stanje je pozitivno, izdani so bili še računi za članarine igralcev (za tekmovanja nižjega 
ranga).  R. Trampuž je predstavil sklepe OVŠ, kjer sta bila za selektorja do 15 let potrjena Aljoša 
Turk in do 17 let Denis Pešehonov. Maja Pohar Perme je predstavila prehodne spremembe TP 
do konca leta 2020. Celotni spremenjeni tekmovalni pravilnik pa bi začel veljati s 1.1.2021. 
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3. SNBC in reprezentance (M. Kersnik) 

 
M. Kersnik je predstavila delo v centru in tudi delo s kondicijskim trenerjem. S treningi se je 
začelo v začetku maja, izvaja se kombinacija treningov Medvode in Bit. Na treninge je hodilo 5-
6 igralcev.  Pravo sliko o udeležbi bo lahko podala po koncu poletja. Na poletne priprave se je 
do sedaj prijavilo 30 igralcev, Maja je predlagala da so kot trenerji na pripravah prisotni 
naslednji trenerji Denis Pešehonov, Aljoša Turk in Nika Koncut. Člani so za dodatnega trenerja 
predlagali še Jaka Šušteršiča. 
 

Sklep št. 2: 

UO je sprejel, da so na pripravah prisotni naslednji trenerji Maja Kersnik, Denis Pešehonov, 
Aljoša Turk, Nika Koncut in Jaka Šušteršič.  
 

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

 

M. Šrekl je povedal, da je skupščina planirana za 6.9.2020 v Podčetrtku. V času vikenda 5.-
6.9.2020 bo v Podčetrtku potekal licenčni seminar in na zaključku redna letna skupščina. 
Planirano je, da bi BZS vsakemu klubu (eno mesto), ki bo poslal delegata na seminar in 
skupščino krila nočitev v Podčetrtku.  

 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel sklep, da se vsakemu klubu krije nočitev za enega delegata udeležencu licenčnega 
seminarja in skupščine. 

 

5. Predlog razpisa za trenerje (M. Šrekl, T. Šeme) 
 

T. Šeme je predstavil predlog razpisa za financiranje trenerjev. Člani so se v razpravi strinjali, 
da je potrebno okrepiti trenerski kader in da je takšen razpis potreben. Strinjali so se, da se 
objavi razpis, po prejetih prijavah bo UO odločil, katere trenerje se bo sofinanciralo. 

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel da sekretar pripravi razpis, ki se objavi na spletni strani. Rok za prijavo je 
15.7.2020. 
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6. Osnutek in predlog koledarja za obdobje od septembra do decembra 2020 (J. Kovač) 
 

J. Kovač je predstavil osnutek koledarja. V samem osnutku vsi domači turnirji še niso usklajeni 
z reprezentančnimi akcijami, tako da je to potrebno še preveriti in uskladiti. Po potrditvi 
osnutka se bo pozvalo klube, da potrdijo ali bodo lahko organizirali tekmovanje na dodeljen 
datum, drugače bo potrebno iskati nove organizatorje. 
 

7. Razno 
7.1. Sodelovanje s T. Škofom 

T. Šeme je predstavil način sodelovanje s T. Škofom, katerega glavni cilj je Evropsko veteransko 
prvenstvo. Člani so se strinjali, da se prvenstva udeležimo v čim večjem številu in da mora BZS 
ponuditi pomoč. T. Škofa se pozove, da do 5.7.2020 sporoči približno število udeležencev in po 
tem datumu bo UO objavil razpis za nakup opreme.  

 

Sklep št. 5: 

UO je sprejel,  da BZS vsakemu udeležencu Evropskega veteranskega prvenstva podari eno 
reprezentančno majico. 

 
7.2. Para-badminton  

Komisija v sestavi Žiga Frass, Nebojša Ilič in Matevž Šrekl se je dobila in razpravljala o 
prihodnosti parabadmintona. 

 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


