
 

 

                    
  

Podčetrtek, 2.04.2017 
 
 
 
ZAPISNIK OVŠ 
 
10.  Sestanka  Odbora za vrhunski šport  Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal dne, 
02.04.2017 v Podčetrtku 
 
 
Prisotni: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Denis Pešehonov, Mišo Mattias, Maja Pohar 
Perme in Rok Trampuž 
Odsotni: Gašper Batis,  Miha Horvat  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1.Članska reprezentanca  
1.2 Financiranje - Šalehar 
2. Mladinska reprezentanca 
3. Kadetska reprezentanca 
3.1 Regionalni kamp Mirna 
3.2 Razvojni vikend treningi 
4. Razno 
 
Pri 1. in 2. točki se je pridružil članski trener – Yasen Borisov. 
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
1. Članska reprezentanca 
Že pred sestankom smo dobili program dela članske reprezentance, ki ga je pripravil 
Yasen. Na samem sestanku, ga je tudi predstavil in nam razložil njegovo vizijo za delo s 
člansko reprezentanco. Hkrati pa je tudi poudaril, da vidi veliko pomanjkljivosti pri mladih in 
da bi želel pomagati klubskim trenerjem z nasveti. Na to temo smo se strinjali, da bi lahko 
bolje izkoristili njegovo znanje in da najdemo način kako bi to izpeljali. 
 
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednje sklepe: 
Sklep št. 1: Sprejeli smo načrt dela članske reprezentance, ki ga je pripravil Yasen. 
Sklep št. 2: Yasen določa, kdo dobi povrnjene vse stroške za posamezen turnir. To mu 
omogoča poseben denarni sklad, ki je namenjen samo za tekmovanja članske 
reprezentance. 
 
 
 



 

 

1.2 Financiranje – Šalehar   
Na OVŠ smo dobili načrt tekmovanj, ki naj bi se jih udeležili sestri Šalehar in pa prošnjo za 
finančno pomoč. Njun primer je specifičen saj živita in trenirata na Danskem, kar pomeni, 
da na vse tekmovanja odhajata samostojno in ne v okviru ekipe, ki ima odhod vedno iz 
Slovenije. V obzir smo morali vzeti tudi dejstvo, da sta državni prvakinji v ženskih dvojicah 
in da ima Lia še vedno status B po interni kategorizaciji. Vsa ta dejstva smo upoštevali pri 
odločanju o višini sredstev, ki jih bosta dobili ob realizaciji njunih načrtov. 
 
 
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednji sklep: 
Sklep št. 3: Sestri Šalehar sta upravičeni, do sredstev v višini, ki bi jih dobili, če bi hodili 
na mednarodna tekmovanja, v okviru članske reprezentance. 
 
 

2. Mladinska reprezentanca 
Maja Kersnik, je pripravila načrt mladinske reprezentance, kjer so glavni cilj  Mladinske 
olimpijske igre  2018. Cilj BZS je, da kvalificira 2 predstavnika (mladinca in mladinko). 
Ostali, pa skušajo do konca leta doseči status OKS. 
 
Poleg tega nas je Maja seznanila z odpovedjo Eme Cizelj in Nastje Stovanje z nastopom 
na Mladinskem Evropskem prvenstvu. Odpoved naj bi bila posledica izbora Maje, ki je v 
posameznem delu prijavila za disciplino ženske posamezno: Petro Polanc in Niko Arih.   
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednji sklep: 

 
Sklep št. 4: Potrdili smo načrt mladinske reprezentance in podprli odločitev Maje Kersnik v 
primeru Mladinskega evropskega prvenstva. 
 

3. Kadetska reprezentanca 
V nedeljo, 2.4.2017 se je končalo kadetsko tekmovanje, National future cup, kjer so 
nastopile reprezentance Španije, Švice, Češke, Avstrije, Belgije, Slovaške, Luxembourga 
in gostiteljice Slovenije. Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva dela: 
Ekipno tekmovanje, kjer je Slovenija zasedla 7. mesto. 
Tekmovanje za posameznike in dvojice, kjer so naši kadeti dosegli: 

- 3. mesto MD: Anej Cizelj / Blaž Smrkolj 
- 5. mesto MD: Jaka Ivančič / Miha Masten 
- 5. mesto MIX: Neža Frank / Miha Masten 
- 5. mesto MIX: Taja Pipan / Jaka Ivančič 

Ostali naši so igrali po svojih sposobnostih.  
Poleg tega smo se pogovarjali o delu kadetske reprezentance do Evropskega prvenstva 
za kadete, ki bo potekalo od 21.11.2017 naprej na Češkem v Pragi. Po potrditvi, je Denis 
Pešehonov predstavil okvirni načrt dela do prvenstva. 
 
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednje sklep: 
 
Sklep št. 5: Določili smo, da je novi selektor Denis Pešehonov. V pomoč mu je Rok 
Trampuž. 



 

 

 
 
 

3.1 Regionalni poletni kamp – Mirna, avgust 2017 
Denis je določil naslednje kandidate: 
 
Kadeti: Blaž Smrkolj, Miha Masten, Jaka Ivančič, Anej Cizelj rezervi: Jan Babnik in Gregor 
Alič 
Kadetinje: Maruša Vračar, Nike Brajkovič, Taja Pipan, Neža Frank rezerve: Špela Alič, 
Urška Potočnik in Zala Žuran 
 

3.2 Razvojni vikend treningi 
Pogovarjali smo se ali bi format vikend razvojnih treningov ohranili. V letošnji sezoni je bilo 
toliko menjav koledarja, da so nekateri skupni treningi odpadli. 
 
Sklep št. 6: Dogovorili smo se, da najdemo način kako bi jih umestili v koledar za novo 
sezono. 
 

4. Razno 
Pod točko razno smo govorili o konceptu tekmovanj za mlajše kategorije, kjer bi ločili 
močnejše igralce od tistih, ki šele začenjajo svojo udejstvovanje na badmintonskih turnirjih. 
Strinjali smo se, da naj tekmovalna komisija naredi predlog, kako bo optimalen za vse.  
Poleg tega smo se pogovarjali o PŠŠ pomoči klubom, kje smo vsi enotnega mnenja, da se 
le ta mora ohraniti. 
 
 
 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 
 
 
 
 
 
 


