
 

 

                    
 Ljubljana, 27.11.2015 

 
 
ZAPISNIK 
 
6.  Sestanka  Odbora za vrhunski šport  Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal v 
torek, 26.11.2015, ob 19.30 v Ljubljani / Dvorana Bit.  
 
 
Prisotni: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Denis Pešehonov, Mišo Mattias, Maja Pohar 
Perme in Rok Trampuž 
Upravičeno odsotni: Gašper Batis, Miha Horvat 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Odhod tujega trenerja 
2. OI Rio 2016 
3. Članska reprezentanca: 
- Evropsko ekipno moških ekip / Kazan, 16 – 21 februar 2016 
- oblikovanje članske ekipe  
4. Mladinska reprezentanca 
5. Kadetska reprezentanca: 
- izbor selektorja 
- Evropsko kadetsko prvenstvo do 17 let / Lubin, 17 – 25 marec 2016 
6. Evropsko prvenstvo do 15 let / Kazan, 19 – 21 februar 2016 
7. Prošnja Lie Šalehar za nadaljevanje sofinanciranja treningov na Danskem  
8. Razno 
 
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
 

1. Odhod tujega trenerja  
OVŠ se je seznanil s sklepom OU BZS o prekinitvi sodelovanja z indonezijskim trenerjem. 
 
 

2. OI Rio 2016 
Projekt kvalifikacije na OI se nadaljuje. Trenutno stanje na svetovni jakostni lestvici ni 
najboljše, vendar bo Iztok v nasedanjem mesecu odigral 5 turnirjev, na katerih bo skušal 
dvigniti svoje povprečje. 
 
 
 



 

 

3. Članska reprezentanca 
Prvi del diskusije je bil namenjen udeležbi moške članske reprezentance na Evropskem 
ekipnem prvenstvu moških ekip , ki bo potekal v Kazanu v Rusiji. Ekipa se bo udeležila 
prvenstva z razlogom pridobiti povprečje točk za olimpijske kandidata. Poleg pa bosta 
odšla še dva mladinca. Ekipo bo določil Denis Pešehonov. 
Drugi del diskusije pa je bil namenjen oblikovanju članske ekipe, ki se bo udeležila nekaj 
skupnih turnirjev. Na podlagi diskusije smo sprejeli sklep: 
 
Sklep št. 1: Do 3.12.2015 naredita Denis Pešehonov in Rok Trampuž načrt dela (turnirjev) 
do 1.7.2016. 
 

4. Mladinska reprezentanca 
Delo mladinske reprezentance poteka po načrtu, ki je objavljen na internetni strani BZS.  
Po diskusiji smo sprejeli naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 2: Maja Kersnik je imenovana za v.d. selektorja do 1.6.2016 
Sklep št. 3: Cilj mladinske reprezentance je MEP 2017, na katerem bo lahko še nastopila 
generacija 1998. 
 
 

5. Kadetska reprezentanca 
Kadetsko reprezentanco  v mesecu marcu 2016 čaka Evropsko kadetsko prvenstvo do 17 
let. Tekmovanje bo potekalo v dveh delih: ekipno in posamezno. Prvi del diskusije je bil 
namenjen udeležbi na ekipnem delu prvenstva. Po daljši diskusiji smo sprejeli naslednje 
sklepe: 
 
Sklep št. 4: Maja Kersnik je imenovana za v.d. selektorja do 1.6.2016 
Sklep št. 5: Kadetska reprezentanca se ne bo udeležila ekipnega dela prvenstva. 
Obrazložitev: Na ekipnem delu na bomo nastopili zaradi nekonkurenčnosti ekipe in 
nenamenskih sredstev (visoki stroški). 
 
Drugi del diskusije pa smo namenili udeležbi na posamičnem delu prvenstva in 
kvalifikacijam za nastop. Odločili smo se kakšen bo način kvalifikacij in sprejeli naslednje 
sklepe: 
 
Sklep št. 6: Kvalifikacije za nastop na posamičnem delu prvenstva bodo potekale za vse 
discipline. Kvalifikacijski turnirji so: 

- 2. turnir do 13 in 19 let / Brežice, 19. december 2015 
- 2. turnir do 17 let / Mirna, 9. januar 2016 
- A + B + turnir dvojic / Branik, 16. januar 2016 

Vsi kandidati, ki se želijo kvalificirati na EP do 17 let , se morajo poleg kvalifikacijskih 
turnirjev udeleževati še skupnih treningov in priprav v organizaciji BZS. 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. Evropsko prvenstvo do 15 let / Kazan, 19 – 21 februar 2016 
 
Prvenstvo bo potekalo v Rusiji, kar predstavlja velik finančni zalogaj. Diskusija pa je bila 
poleg udeležbe na samem prvenstvu usmerjena tudi v (ne)konkurenčnost kandidatov v 
mlajših selekcijah. Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep št. 7: EP do 15 let se ne udeleži. 
Obrazložitev: Prvenstva se ne bomo udeležili, saj je oddaljenost prvenstva prevelika in s 
tem povezani visoki stroški udeležbe, hkrati pa je nekonkurenčnost kandidatov prevelika. 
 
Sklep št. 8: Vsi, ki želijo sodelovati v programih BZS, se morajo udeleževati skupnih 
treningov in priprav. 
 

 

7. Prošnja Lie Šalehar za sofinanciranje treningov na Danskem 
 
Prejeli smo prošnjo Lie Šalehar za nadaljevanje sofinanciranje treningov na Danskem. 
Glede na poškodbo Lie smo se odločili in sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep št. 9: Financiranje se nadaljuje kot je bilo dogovorjeno, če bo izpolnjen naslednji 
pogoji. 
 

Pogoj: 
- Rehabilitacija pri dr. Bračiču od 7.12.2015 do 14.1.2016 (nato poda dr. Bračič 

strokovno mnenje) 
 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 
 
 
 


