
 

 

                    
 Ljubljana, 11.06.2015 

 
 
ZAPISNIK 
 
5.  Sestanka  Odbora za vrhunski šport  Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal v 
torek, 11.05.2015 ob 19h v Ljubljani / Dvorana Bit.  
 
 
Prisotni: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Denis Pešehonov, Gašper Batis, Miha Horvat, 
Mišo Mattias, Maja Pohar Perme in Rok Trampuž 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Poročilo MEP / Poljska 2015 
2. Poročilo Future nations 
3. Poročilo skupni treningi  
4. Delovne naloge indonezijskega trenerja v sezoni 2015/16 
5. Načrt dela mladinske in kadetske reprezentance 
6. Načrt dela članske reprezentance – EP moških in ženskih ekip / Kazan 2016 
 
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
 

1. Poročilo MEP / Poljska 2015 
Maja Kersnik je povzela poročilo, ki ga je pripravila. (Priloga 1) 
 
 

2. Poročilo Future nations / Avstrija 2015 
Dušan Skerbiš je povzel poročilo, ki ga je pripravil v naprej. (Priloga 2) 
 
 

3. Poročilo skupni treningi 
Maja Pohar Perme je predstavila poročilo in ugotovitve sistema, ki smo ga sprejeli na 
prejšnji seji. Poudarila je, da je Indra bolje vodil evidenco in da je bila obveščena, glede 
odsotnosti in  s tem posledično zamenjav. (Priloga 3) 
 
 

4. Delovne naloge indonezijskega trenerja v sezoni 2015/16 
Glede na letošnjo sezono, ki je bila za BZS drugačna, saj smo zaposlili tujega trenerja, 
smo imeli daljšo diskusijo. Ugotovili smo, da sistem skupnih treningov deluje vendar ni 
optimalen za klube, saj jim jemlje igralce in hkrati ruši klubsko ravnovesje. Prav tako smo 
ugotovili, da je sistem skupnih treningov v sedanji obliki zastavljen preširoko in kot 



 

 

posledico lahko ugotovimo, da zaradi tega pada kvaliteta treninga. Na podlagi daljše 
diskusije smo sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep št. 1: Delovne naloge indonezijskega trenerja: 

- Skupni trening za večjo skupino bo potekla 2 X tedensko (ponedeljek, sreda) 
- Manjša skupina 3 ali 4 igralci delajo z Indro 2 X na dan po njegovem programu 
- Za treninge z Indro BZS ne daje več žog. Igralci jih bodo prejeli v obliki nagrad 

glede na razpoložljivost. 
- Za treninge zveza zagotovi dvorano in Indro. 
- Sodelovanje na skupnih treningih ni pogoj za nastopanje v reprezentanci. 
- Individualni treningi z Indro niso dovoljeni razen ob dovoljenju BZS. 
- Klubi, ki želijo koristiti Indro morajo zaprositi BZS – kontakt: Dušan Skerbiš 

 

5. Načrt dela mladinske in kadetske reprezentance 
Dušan Skerbiš je predstavil program, ki ga je sestavil v sodelovanju z Majo Kersnik in 
Indro. Diskusija se je vrtela predvsem glede razrešitve Maje Kersnik in imenovanja Indrea 
za selektorja. Sprejeli smo naslednji sklep: 
 
Sklep št. 2: Potrdimo program dela mladinske in kadetske reprezentance. (Priloga 4) 
Sklep št. 3: Indra je imenovan za selektorja mladinske in kadetske reprezentance. 
Sklep je bil sprejet z 5 glasovi ZA, 1 glas PROTI in 2 glasova VZDRŽANA 
 
 

6. Načrt dela članske reprezentance – EP moških in ženskih ekip / Kazan 
2016 
 
Glede na prizorišče, konkurenčnost in pa pridobljeno povprečje za Iztoka in Alena smo se 
odločili: 
 
Sklep št. 4: Na EP se pošlje samo moško ekipo, v kolikor bo to prinašalo dobre točke za 
nastop na OI 2016. 
 
 

 
 
 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 
 
 


