Medvode, 13.11.2015
ZAPISNIK
10. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
10.11.2015, od 19.10 do 22.30 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Miha Horvat, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec
Tadej Šeme in Jani Jamnik
Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespodenčnih sej (A. Pohar)

2.

Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO in finančni plan za
koledarsko leto 2016 (vsi)

3.

Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, zaključno poročilo o
delu tujega trenerja ter plan za sezono 2015/16 (D. Skerbiš)

4.

Poročilo OVŠ (R. Trampuž)

5.

Poročilo za projekt Slovenija igra badminton in projekt Shuttle time (M. Šrekl)

6.

Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)

7.

Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (A. Pohar)
Pregledala se je realizacija sklepov pretekle seje. Sistem prikazovalnikov rezultatov je bil
uporabljen na turnirju v Dubrovniku in na Mirni, kjer je bilo ugotovljeno, da deluje dobro in ga
je potrebno nadalje uporabljati, nadgraditi ter preskušati na slovenskih turnirjih. Kot je bilo že
dogovorjeno, bi se sistem širši evropski javnosti predstavil na seminarju v mesecu aprilu,
pred skupščino BE. V ligaško tekmovanje (prva liga) se je prijavilo 9 ekip, kar je manj kot v
preteklih letih, tako da je potrebno razmisliti, kako povečati število ekip. Ob tem se je razvila
razprava na temo, če rekreativni turnirji zavirajo razvoj tekmovalnega športa. Zlasti se je
izpostavila potreba po tem, da vsak tekmovalec, čeprav rekreativni, vendarle predstavlja
tekmovalca in bi ga kot takšnega morali bolj aktivno vključiti v sistem tekmovanj BZS (zlasti
članski A in B turnirji), namesto da prihaja do nastopanja na »ločenih« tekmovanjih, v okviru
raznih rekreativnih turnirjev in lig. Ugotovljeno je bilo, da nekatere regijske lige (Kungota,
Koroška in Idrija - v pripravi) že delujejo, a so še premalo izpostavljene, medtem ko bo v prvi
ligi nastopilo premalo ekip. Ligaški sistem je tako dobro zastavljen, a ga je potrebno še bolj
učinkovito medsebojno povezati, saj prihaja do prevelikega razkoraka med »pravimi« in
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»rekreativnimi« tekmovanji. V prihodnji sezoni bi tako število ekip v prvi ligi lahko zmanjšali
in s tem dvignili kvaliteto. T. Šeme je kot koordinator lige predložil predlog ligaškega
tekmovanja, ki je v prilogi zapisnika. Korespondenčno je bil potrjen tudi budget za 3. kvartal
za OI. Sredstva bosta v tem kvartalu lahko črpala le Iztok Utroša in Alen Roj, v skupni višini
8.000 EUR. Če ne bosta dosegla rezultata, ki bi še realno lahko vodil na OI 2016, v 4. kvartalu
BZS ne bo zagotovila financiranja, s čimer sta bila oba seznanjena. Vloga za prijavo BZS kot
društva v javnem interesu je še v pripravi, ostali sklepi so bili realizirani.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 9. redne seje in korespondenčne sklepe.
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da se bodo prikazovalniki rezultatov obvezno uporabljali na A turnirjih,
tekmovanju 1. lige in vseh državnih prvenstvih (tudi mladinskih) do konca sezone.
Sklep št. 3:
UO je sprejel predlog ligaškega tekmovanja za prihodnjo sezono. Poleg 1. lige se izvajajo tudi
regionalne lige (Kungota, Idrija in Koroška liga).
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO in finančni plan za
koledarsko leto 2016 (vsi)
Predsednik je na začetku povedal, da je Zveza v primerjavi s preteklim letom povečala fiksne
mesečne stroške (sicer so se ti mesečni stroški z odhodom Indre pomembno znižali), tako da
je potrebno redno preverjati, če so vsi ti stroški nujno potrebni in racionalni (če je učinek
sorazmeren stroškom). Ob tem je izrazil prepričanje, da ostaja še nekaj rezerv na področju
racionalizacije. Zveza posluje pozitivno, do konca leta naj bi prejela še sredstva od Fundacije
za programa D1 in D2 ter za projekta Slovenija igra badminton in nakup opreme. Pregledala
so se poročila o delu članov UO. D. Skerbiš je predstavil še finančni plan za leto 2016, ki je
objavljen v prilogi zapisnika.
Sklep št. 4:
UO je potrdil finančni plan za leto 2016.
3.
Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance, zaključno
poročilo o delu tujega trenerja ter plan za sezono 2015/16 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predhodno že poslal poročilo o delu reprezentance. Kot možna kandidata za OI
sta ostala samo dva fanta (A. Roj in I. Utroša). Trenutno sta na svetovni lestvici uvrščena pod
120. mesto. Člani UO so diskutirali o minulem delu Indre Setiawana, ki je konec avgusta
zapustil Slovenijo, s čimer se je avtomatično prekinila tudi obstoječa pogodba, in je trenutno v
Indoneziji, kjer čaka na odločitev Zveze o morebitnem nadaljnjem sodelovanju. Člani OU so
bili mnenja, da je bil prihod Indre dobrodošla sprememba za slovenski badminton, prav tako
dobra motivacija za določene igralce, vendar pa na koncu ni bilo takšnih rezultatov, kot smo si
jih želeli, zlasti ob upoštevanju višine porabljenih sredstev. Prav tako se je v zadnjem obdobju
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pojavilo nekaj težav v odnosu med BZS in Indro, predvsem zaradi njegove rigidnosti pri
izvajanju zastavljenega programa. BZS je prav tako zaznala, da je bilo splošno zadovoljstvo z
Indrinim delom sicer že od vsega začetka zelo mešano (nekateri so ga zelo podpirali, spet
drugi prav nasprotno), a v zadnjem času v upadanju. Glede na vse navedeno je prevladovalo
mnenje, da zlasti glede na trenutno finančno situacijo BZS z Indro ne bo več sodelovala, sploh
ob dejstvu, da se že zastavljeni programi nemoteno nadaljujejo. Predsednik je sicer izpostavil,
da je po njegovem mnenju za uspešnejši razvoj slovenskega vrhunskega badmintona (in
kvalitetnega dela s perspektivnimi mladimi tekmovalci) tudi v bodoče potrebno razmišljati o
angažiranju ustreznih tujih kadrov ali sparingov.
Sklep št. 5:
UO je sprejel sklep, da se Indri Setiawanu odgovori, da se sodelovanje ne bo nadaljevalo, kar
pomeni, da ne bo prišlo do nadaljevanja že prekinjenega pogodbenega odnosa.
4. Poročilo OVŠ (R. Trampuž)
OVŠ ni imel sestanka, ker se je čakalo na sestanek UO in dokončno odločitev glede tujega
trenerja. Glede na zgoraj sprejeto odločitev se bo OVŠ sestal v roku enega meseca in pripravil
plan za nadaljnje delo.
5. Poročilo za projekt Slovenija igra badminton in projekt Shuttle time (M. Šrekl)
M. Šrekl je predstavil poročilo za projekt Slovenija igra badminton, pri katerem je sodelovalo
6 klubov. S strani BWF so bila odobrena sredstva za prevod knjige BWF Coach Level 1, ki je že
v fazi prevajanja. Ob tem je M. Košnik predstavil še poročilo o izvedbi vaditeljskega seminarja.
Povedal je, da je program za vaditelja badmintona preobsežen, tako da bi ga v prihodnjem letu
skrajšali in povezali s programom BWF Coach level 1.
6. Organizacija Evropskega veteranskega prvenstva 2016 (M. Šrekl)
Predsednik je povedal, da so možnosti za pridobitev organizacije Evropskega veteranskega
prvenstva 2016 (september) zelo dobre. S tem namenom sta se D. Skerbiš in M. Šrekl na
povabilo BE udeležila sestanka na Švedskem. Predstavnik BE je dne 4.11. z istim namenom
prišel na inšpekcijski pregled dvorane in namestitev. Ugotovljeno je bilo, da je dvorana
primerna, poleg tega so primerne tudi namestitvene kapacitete. Glede na vse ugotovitve BE bi
bil Podčetrtek primeren kraj za takšno tekmovanje in bi prvenstvo lahko organizirali v
Sloveniji. Končna odločitev o organizatorju prvenstva bo znana do konca novembra.
Sklep št 6:
UO je sprejel sklep, da se BZS še naprej aktivno poteguje za organizacijo prvenstva in to
sporoči BE.
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7. Razno
7.1. Pobuda Koroških klubov za odprte turnirje za otroke
D. Skerbiš je predstavil, kako naj bi ti turnirji potekali. Dušan je že vodil en trening v Slovenj
Gradcu in takšni treningi naj bi postali stalnica. Klubi na Koroškem bodo sami začeli s turnirji,
sledila bo ocena razvoja takšnih tekmovanj.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

Andrej Pohar,
predsednik BZS

