
 

 

                    Medvode, 1. 12. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
15. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je potekala online 
v četrtek 26. 11. 2020, od 20.00 ure do 21.40 ure. 
 
Prisotni:  Tadej Šeme, Janez Kovač, Rok Trampuž, Miha Horvat, Maja Pohar Perme 

in Gašper Krivec  
Odsotni:  Jožef Kuprivec 
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. Corona virus – tekmovanja, problematika, predlagane rešitve, spremembe (T. Šeme) 

4. Predlog osnutka koledarja za sezono 2021 (J. Kovač) 

5. 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 in 
realizirani. Realiziran ni bil le sklep glede majic za Evropsko veteransko prvenstvo, saj je bilo 
prvenstvo prestavljeno na leto 2021. 
 
Sklep št. 1: 
UO je potrdil zapisnik 14. seje UO. 
 

2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO) 
 
Finančno stanje je pozitivno, vložen je bil zadnji zahtevek za črpanje sredstev pri MIZŠ. Ostala 
sta še dva obroka pri D2 in en obrok D1 pri Fundaciji za šport, ki pa so lahko počrpani do junija 
2021. 
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3. Corona virus – tekmovanja, problematika, predlagane rešitve, spremembe (T. Šeme) 

 
T. Šeme je predstavil trenutno stanje. Tekmovanja in treningi trenutno niso mogoči razen za 
igralce, ki se pripravljajo na člansko prvenstvo. Glede na trenutno problematiko je T. Šeme 
predlagal, da se pod to točko obravnava še koledar za naslednje leto.  Člani UO so razpravljali o 
možnostih organizacije tekmovanj v januarju. J. Kovač je tako predstavil možnosti sprememb. 
M. Kersnik je podala še poročilo o izvajanju treningov v zadnjem obdobju. Oktobra je bilo edino 
člansko tekmovanje v zadnjem obdobju. Po tem tekmovanjem so sledile priprave v Podčetrtku, 
kjer je bil fokus na Evropsko mladinsko prvenstvo. Na Evropsko prvenstvo je odpotovala 
okrnjena ekipa, kljub temu so igralci odigrali po svojih najboljših močeh.  
Pojavilo se je še vprašanje glede sofinanciranje trenerjev, ki v trenutnih razmerah ne morejo 
delati.  

 

Sklep št. 2: 

UO je sprejel, da se državno člansko prvenstvo organizira prvi vikend v februarju. Poleg tega se 
je naložilo J. Kovaču, da pripravi predlog prilagojena koledarja in ga posreduje članom UO.  
Finale prve liga se bo organiziralo v januarju. 

 

Sklep št. 3: 

UO je sprejel, da se vse tekmovanja, katera je možno izvesti, izvedejo. Koledar tekmovanj za leto 
2021 bo v začetku decembra vsem klubom posredoval J. Kovač. 

 

Sklep št. 4: 

UO je sprejel, da se sofinanciranje začasno ustavi s 1.11. Nadaljevalo se po vzpostavitvi 
normalnih treningov. 
 

4. Predlog osnutka koledarja za sezono 2021 (J. Kovač) 

Bilo obravnavno pri točki 3. 
 
5. Evropsko mladinsko prvenstvo do 17 let 
 
M. Šrekl je predstavil kako potekajo priprave na organizacijo Evropskega mladinskega 
prvenstva do 17 let, ki bo potekalo v terminu od 3. -12.9. 2021. 
 
Sklep št. 5: 
UO je naložil sekretarju, da pripravi terminski plan priprav za organizacijo Evropsko mladinsko 
prvenstvo do 17 let in izbere organizacijsko ekipo.  
 

6. Razno 
6.1. Izbor mladinskega selektorja (R. Trampuž) 



 
 
 
 

   
 

stran 3 od 3 

 

Rok je prosil, da se pripravi izbor za mladinskega selektorja. Člani UO so predlagali, da Maja 
Kersnik ostaja kot selektor, pripravi program dela in tudi izbira igralce za reprezentanco, na 
same turnirje pa hodijo sofinancirani trenerji. 
 
Sklep št. 6: 
UO je potrdil, da Maja Kersnik še naprej ostaja selektorica in vodja mladinske reprezentance. 
 
Zapisal:        mag. Tadej Šeme,   
Matevž Šrekl, sekretar BZS                    predsednik BZS  


