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Dragi člani Badmintonske zveze Slovenije,  
 
najprej se vsem članom še enkrat zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali z izvolitvijo za 
predsednika BZS na lanski skupščini. Zaradi mojega prejšnjega sodelovanja v različnih odborih in 
posledično dobrega poznavanja delovanja BZS je menjava vodstva potekala gladko in brez zapletov. 
Tako smo se lahko takoj spoprijeli z izzivi, ki so bili pred nami. Ti so bili najprej predvsem finančne 
narave, saj smo imeli izpad prihodkov zaradi statusov OKS, ki jih v predhodnem obdobju nismo dosegli. 
Ta izpad smo uspeli pokriti s poravnavo odprtih zadev na ministrstvu za šolstvo in šport, v katero smo 
vložili veliko časa ter energije, in lahko rečemo, da je bil na koncu zelo ugoden za nas. Tako kot na igrišču, 
tudi tukaj velja, da potrebno veliko dela in truda za uspeh. 
 
Leto 2018 je bilo uspešno tako v tekmovalnem kot organizacijskem pogledu. Naša mlada članska 
reprezentanca je na nekaj turnirjih z uvrstitvami na zmagovalni oder dokazala, da zmore prehod iz 
mladinske v člansko kategorijo, ki velja za zelo težkega. To smo dokazali predvsem z medaljo na 
sredozemskih igrah v Tarragoni, ki sta jo dosegli Lia in Iza Šalehar v ženskih dvojicah. Veseli tudi, da so 
vsi ostali člani reprezentance dosegli uvrstitve na stopničke na mednarodnih članskih turnirjih. Poleg 
sester Šalehar torej tudi Petra Polanc, Miha Ivančič, Miha Ivanič in Andraž Krapež. Verjamemo, da bodo 
s trdim delom še naprej premagali vse težave, ki jih čakajo na tej poti k vrhunskim rezultatom v članski 
kategoriji, ki so za celoten slovenski badminton tako zelo pomembni. V mladinski kategoriji poleg kar 
nekaj dobrih rezultatov na mladinskih mednarodnih turnirjih izstopa predvsem nastop Petre Polanc na 
mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu v Argentini. Pri mladincih si v prihodnosti poleg kakovosti 
želimo predvsem večje število mladincev, ki želijo v večji meri vključiti v SNBC in s tem tudi količinsko 
več trenirati. 
 
Odlična podlaga za slednje je zelo uspešen projekt PŠŠ, ki je tudi med klubi zelo dobro sprejet. To 
dokazujejo tudi številke, saj vedno več klubov dosega kriterije projekta, predvsem pa se je povečala 
konkurenca na mladinskih turnirjih, ki so naredili res velik korak naprej. Še nikoli ni bilo toliko igralcev 
na mladinskih turnirjih v Sloveniji. Med organizacijskimi uspehi pa lahko poudarimo predvsem 
organizacijo drugega mednarodnega turnirja pri nas. Tukaj se je dokazalo odlično sodelovanje BZS z 
domačim klubom BK Brežice, ki se je s svojim delom res odlično izkazalo. Ta turnir je poleg turnirja 
International Series, ki ga tudi odlično organizira BK Medvode, zelo pomemben za razvoj naših 
tekmovalcev. Zelo smo tudi veseli odličnega sodelovanja z Badminton Europe, ki nam vsako leto zaupa 
organizacijo projekta Summer School. Tudi v prihodnje si želimo organizacije velikih projektov BE, za 
kar se bomo zelo trudili in verjamem, da nam bo to tudi uspelo. 
 
Odličnega sodelovanja si želimo tudi z vami, vsemi slovenskimi badmintonskimi klubi, ki ste 
najpomembnejši člen v razvoju celotnega slovenskega badmintona. Zahvaljujem se vam za vso vaše delo 
in tudi predloge ter si želim, da bomo v prihodnje sodelovanje še nadgradili. Veselim se nadaljnjega dela 
in skupaj nam lahko uspe uresničiti začrtane cilje, klubske in reprezentančne, posamične in skupne, 
lokalne in državne. 

mag. Tadej Šeme 
  predsednik BZS  
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VIZIJA BADMINTONSKE ZVEZE SLOVENIJE: 

 

 

Prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru po množičnosti, stalni 
kakovostni rasti in kulturi odličnih medsebojnih odnosov. 

 

STRATEGIJA DOSEGANJA TEMELJNIH VREDNOT NAŠE VIZIJE: 

 

 

ORGANIZIRANOST ZVEZE: 

- v delovna telesa BZS so vključeni strokovnjaki in prostovoljci iz čim širšega okolja; 

- javnost delovanja zveze preko celovitih in pravočasnih informacij; 

- krepitev položaja društev v njim lastnem okolju; 

- stalna rast aktivnega članstva; 

- aktivno sodelovanje v mednarodnih in domačih zvezah (BE, BWF, OKS-ZŠZ, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, panožne zveze sosednjih držav idr.). 

 

RAZVOJ BADMINTONA: 

- povečevanje števila klubov in števila igralcev v njih – razvoj baze;  

- večje vključevanje zveze v vse oblike osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih 
tekmovanj; 

- celoviti dolgoročni programi usposabljanja vaditeljev, trenerjev, sodnikov, organizatorjev idr.; 

- večje vključevanje rekreativnih in veteranskih tekmovanj v sklop letnega koledarja tekmovanj 
in prireditev. 

 

VRHUNSKI ŠPORT – TEKMOVALNI CILJI: 

- kvalifikacija enega tekmovalca/ke na olimpijski turnir v Tokio 2020; 

- stalna prisotnost ekip in posameznikov na članskih in mladinskih svetovnih in evropskih 
prvenstvih ter pozitivna rast športnih dosežkov; 

- tekmovanja v okviru BE serije izkoristiti za razvoj perspektivnih mladih tekmovalk/cev;  

- stalna uvrščanja na prva tri mesta na evropskih mladinskih jakostnih lestvicah. 

 

PROMOCIJA – PREPOZNAVNOST: 

- vloga društev in badmintona v kraju – vključevanje lokalnih medijev v vse lokalne dogodke, 
povezane z badmintonom; 

- stalna prisotnost v medijih – ažurna in kakovostna spletna stran zveze; povezanost s športnimi 
uredništvi na RTV, DELO, DNEVNIK, EKIPA, SPORTAL, POP TV idr.; 

- kakovostna organizacija in izvedba tekmovanj – mednarodno člansko in mladinsko odprto 
prvenstvo Slovenije s primernim nagradnim skladom, tiskovne konference s primerno 
pripravljenimi gradivi idr.; 

- publicistična dejavnost – priročniki, predstavitvene zloženke idr.; 

- sodelovanje na množičnih prireditvah idr. 
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1. SPLOŠNI DEL 
 

1.1. PREDSTAVITEV BADMINTONSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

Badmintonska zveza Slovenije kot nacionalna panožna športna zveza združuje vsa zainteresirana društva, klube 
in organizacije, ki imajo v sklopu svojega programa tudi dejavnost na področju badmintona. Je edina predstavnica 
badmintonske dejavnosti na področju Republike Slovenije s pravico vključitve v mednarodne organizacije. 

Najpomembnejše naloge Badmintonske zveze Slovenije so: 

- združevati vseslovenski interes na področju nadaljnjega razvoja badmintona v Sloveniji; 

- organizirati izobraževanja badmintonskih trenerjev, vaditeljev, badmintonskih sodnikov in ostalih 
specialistov; 

- koordinirati in spodbujati razvoj badmintona in tekmovanja v osnovnih in srednjih šolah ter univerzah v 
Sloveniji; 

- izdelati in tekoče dopolnjevati vse tekmovalne in ostale strokovne predpise za sistematično in organizirano 
izvajanje tekmovanj v badmintonu na področju Slovenije; 

- koordinirati pripravo in izvedbo letnega koledarja tekmovanj in prireditev, povezanih z badmintonom; 

- izvajati selekcije vseh mlajših, mladinskih in članskih državnih reprezentanc, skrbeti za strokovni in 
tekmovalni razvoj vseh državnih selekcij z organizacijo skupnih priprav in udeležb na tekmovanjih za evropsko 
in svetovno jakostno lestvico; 

- koordinirati organizacijo nacionalnih panožnih športnih centrov; 

- sodelovati z Olimpijskim komitejem Slovenije pri programu udeležbe badmintonistk in badmintonistov na 
olimpijskih igrah. 

Badmintonska zveza Slovenije je aktivna članica Olimpijskega komiteja Slovenije, združenja športnih zvez. Pri 
pripravi svojih programov pa tesno sodeluje tudi s strokovnimi sodelavci s Fakultete za šport. Zveza je tudi članica 
Mednarodne badmintonske zveze (Badminton World Federation - BWF) in Evropske badmintonske zveze 
(Badminton Europe Confederation - BEC). 

V letu 2018 je v Badmintonsko zvezo Slovenije vključenih 27 klubov, ki so izpolnili vse v statutu zveze predpisane 
pogoje za polnopravno članstvo v zvezi.  
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1.2. VODSTVO BADMINTONSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Predsednik:  mag. Tadej Šeme, zakoniti zastopnik; 

Podpredsednik:  Miha Horvat, nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti; 

Člani upravnega odbora so še: 

  Rok Trampuž, vodja odbora za vrhunski šport 

  Jožef Kuprivec, vodja sodniške komisije 

  dr. Maja Pohar Perme, vodja tekmovalne komisije 

  Janez Kovač, član 

 

Sekretar BZS:       Matevž Šrekl 

 

Direktor reprezentanc:  mag. Dušan Skerbiš 

 

Nadzorni odbor:  Miha Šetina, član NO 

Bojan Sekereš, član NO 

Mateja Rojnik, član NO 

 

Disciplinska komisija:  Žiga Frass, vodja 

Dejan Jureš, član 

Minka Ivančič, član 

 
 

2. POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH BZS 

 

2.1. POROČILO KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
Člani komisije: 
Maja Kersnik, Tadej Šeme, Gašper Plestenjak, Rok Trampuž – vodja 
 
V mesecu novembru 2018 smo na BZS v sodelovanju z Olimpijskem komitejem Slovenije in podpori Evropske 
badmintonske zveze izvedli Licenčni seminar v Brežicah. Seminar je bil dobro obiskan, žal je bil nekoliko v slabšem 
terminu, saj je potekal v času Mednarodnega prvenstva Slovenije. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je v septembru 2018 sprejelo pravilnik O 
usposabljanju strokovnih delavcev v športu. S tem pa smo imeli možnost vložitve novih programov po sedaj 
veljavnem zakonu. Programi so v tem trenutku v fazi potrjevanja, saj so bili vloženi na MIZŠ, kjer jih mora potrditi 
akreditacijska komisija pri Strokovnem svetu za šport. 
  
Pripravil: 
Rok Trampuž 
vodja Komisije za izobraževanje 
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2.2. POROČILO SODNIŠKE KOMISIJE 
 
Leto 2018, je bilo leto v katerem smo nadaljevali in nadgrajevali cilje in naloge Sodniške komisije BZS. Lahko 
rečemo, da je bilo to leto za nas delovno in uspešno, kljub temu, da nas je sredi leta pestilo pomanjkanje finančnih 
sredstev. 
 
BWF je v lanskem letu nadaljevala z uvajanjem novitet ter sprememb s ciljem narediti ta šport še bolj zanimiv. 
Polno so zaživele tudi nekatere novitete, ki so bile pred tem v fazi preizkušanja. Temu smo morali slediti tudi 
sodniki, kar je pomenilo veliko izobraževanja in nadgrajevanja znanj in veščin. Za sodnike je zato pomembno 
nenehno izobraževanje in sledenje navodilom in priporočilom krovne organizacije – BWF. S tem namenom smo 
izvedli redni letni sestanek sodnikov, izobraževanje za Tournament Planner, izobraževanja za sodnike. Na tečaj za 
nove sodnike se je prijavilo rekordno število kandidatov (12). Enajst kandidatov je uspešno opravilo teoretično 
izobraževanje ter bodo pristopili k opravljanju izpita v letu 2019. 
 
Pripravili smo prevod aktualnih badmintonskih pravil in besednjaka, vendar je BWF tik pred objavo le teh, vnesla 
precejšnja dopolnila v originalna pravila, zato se objava prevodov zamika v leto 2019. 
 
Naših 9 vrhovnih sodnikov, z nacionalno licenco BZS in en vrhovni sodnik, z licenco BWF (BWF Accredited 
Referee), na domačih tekmovanjih skrbi za kakovosten, skladen in regularen potek tekmovanj ter sojenj, v skladu 
s Tekmovalnim pravilnikom in Pravilnikom o organizaciji tekmovanj. Vrhovni sodniki na domačih tekmovanjih 
pomagajo pri izvedbi tekmovanj, za tekmovanja pripravijo žreb in razpored, ter tekmovanja nadzirajo. 
 
Tudi naši sodniki, ki sodijo, vodijo in nadzirajo posamezne tekme, so bili zelo aktivni, tako na domačih tekmovanjih, 
kakor tudi na tekmovanjih po Evropi in tudi na drugih kontinentih. Aktivnih je bilo 9 sodnikov z nacionalno licenco 
BZS in 6 sodnikov z licenco BE (trije z licenco BE Certificated Umpire in trije z licenco BE Accredited Umpire). Tako 
naša prizadevanja in delo prinašajo tudi vidne rezultate in potrditev v mednarodnem okolju, kjer smo uspešen ter 
prepoznaven ambasador našega badmintona. 
 
BE je v mesecu decembru organizirala Tutor Workshop v Milanu, za nacionalne predstavnike sodnikov, ki sta se 
ga udeležila dva naša sodnika. Naše uspešno sodelovanje s badmintonskimi zvezami sosednjih držav se uspešno 
nadaljuje. V Avstriji še naprej pomagamo tamkajšnjim kolegom pri sojenjih na njihovih ligaških turnirjih in 
nacionalnih prvenstvih. Vrhovni sodnik in sodniki so nas zastopali na Evropskih turnirjih in prvenstvih, udeležili 
pa smo se tudi nekaj večjih turnirjev na drugih kontinentih. 
 
Izpostaviti bi veljalo nekaj turnirjev na katerih smo sodelovali: 
 
Austrian Open 2018 
Yonex German Open 2018 (BWF Super 300) 
Yonex All England 2018 (BWF Super 1000) 
XVIII Mediterranean Games Tarragona 2018 
YONEX-SUNRISE Vietnam Open (BWF Super 100) 
2018 European Junior Championships (BE Event) 
YONEX Belgian International 2018 
2018 European Senior Championships (BE Event) 
LI-NING Czech Open 2018 
SaarLorLux-Open (BWF Super 100) 
43th YONEX Hungarian International Championships 2018 
Scottish Open 2018 (BWF Super 100) 
VICTOR Korea Masters (BWF Super 300) 
 
Pripravil: 
Dejan Jureš 
Vodja sodniške komisije BZS 
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2.3. POROČILO ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT 

  
Člani OVŠ: 
mag. Dušan Skerbiš, Maja Kersnik, Denis Pešehonov, Gašper Batis, Mišo Mattias, dr. Maja Pohar Perme, Aljoša Turk, 
Rok Trampuž – vodja 
 
OVŠ je v  obdobju med dvema skupščinama imel 3 sestanke. Poglavitne teme, katere so bile obravnavane na vseh 
sestankih so se vrtele okoli dela reprezentanc. Vodje reprezentanc: 
Članska reprezentanca – Yasen Borisov  
Mladinska reprezentanca – Maja Kersnik (od avgust 2018) 
Kadetska reprezentanca – Rok Trampuž (do januarja 2019) 
 
Odgovorni za posamezne reprezentance so pripravili načrte dela in cilje za tekočo sezono. OVŠ je sprejel načrte, 
poskrbel za nadzor in nudil pomoč pri izvedbi načrtov.  
Vsi načrti so bili tudi finančno ovrednoteni, vse reprezentance so imele skupne proračune. Financiranje 
posameznikov na posamezen projekt je potekalo v skladu z interno kategorizacijo BZS.  
 
Podrobno je OVŠ, spremljal delovanje  SNBC-ja in njegovega vodje Yasena Borisova, saj je to dnevno delo, kjer se 
treningi izvajajo 2x dnevno. 
 
Poleg rednih reprezentančnih akcij je OVŠ nadzoroval in sodeloval pri poteku še treh večjih  projektov: 
  
 
- Evropsko mladinsko prvenstvo – Estonija 2018 za ekipe in posameznike 
- Summer school / Podčetrtek 2018 
- Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo mešanih ekip / Nemčija 2018 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 

Članska reprezentanca 
 
 

  
Nastop članske reprezentance na kvalifikacijskem turnirju za nastop na EP mešanih ekip – Nemčija, december 
2018 
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Člani badmintonske državne reprezentance so leta 2018 nastopali na domačih in mednarodnih turnirjih. Doma so 
nastopili na državnih turnirjih A kategorije ter Članskem državnem prvenstvu za posameznike in dvojice v 
Ljubljani februarja 2018.  
 
 
Mednarodni turnirji, katerih so se udeležili člani reprezentance v letu 2018: 
 

- Iceland International 2018 – Reykjavik, Islandija – 25.-28.1.2018 
- Austrian Open 2018 – Dunaj, Avstrija – 21.-24.2.2018 
- Yonex Slovak Open 2018 – Trenčin – 28.2.-3.3.2018 
- 53 Portuguese International Championships– Caldas da Rainha, Portugalska -8.-11.3.2018 
- KaBaL International Karvina 2018 – Karvina, Češka – 15.-18.3.2018 
- Victor Croatian International 2018 – Zagreb, Hrvaška – 29.3.-1.4.2018 
- 19th Victor Dutch International 2018 – Wateringen, Nizozemska – 12.-15.4.2018 
- Člansko EP za posameznike in dvojice 2018 – Huelva, Španija – 24.-29.4.2018   
- FZ Forza Slovenia International 2018 – Medvode, Slovenija – 10.-13.5.2018 
- SI Tarragona 2019 – Taragona, Španija - konec maja 2018 
- Polish International – Bierun, Poljska – 20.-23.9.2018 
- Li-Ning Czech Open -Brno, Češka – 27.-30.9.2018 
- BABOLAT Bulgarian International – 4.-7.10.2018 
- Hellas Open – Chania, Grčija – 18.-21.10.2018 
- Hatzor International  – Hatzor, Izrael – 24-27-10.2018 
- 43th YONEX Hungarian International Championships – Budimpešta, Madžarska – 1.-4.11.2018 
- Victor Slovenia Future Series – Brežice, Slovenija – 22.-25.11.2108 
- KVALIFIKACIJE EP Mšenih ekip – Nemčija, december 2018 
- Yonex Italian International- Milano, Italija – 13.-16.12.2018 

 
 
Izvedli so treninge v Medvodah in Ljubljani, kjer se nadaljuje delovanje Slovenskega nacionalnega badmintonskega 
centra (v nadaljevanju SNBC) pod vodstvom glavnega trenerja Yasena Borisova. V program SNBC so vključeni: 
Andraž Krapež, Miha Ivanič, Miha Ivančič, Martin Cerkovnik in Gašper Krivec ter Petra Polanc, Lia Šalehar, Iza 
Šalehar in Kaja Stanković. Poleg ostalih pa se v delo SNBC vključujejo določeni mlajši igralci.  
 
Med poletnimi počitnicami so v SNBC trenirali vsi kadetski, mladinski in članski reprezentanti. V povprečju 
tekmovalci naredijo 10 badmintonskih treningov (vsak 2 do 2,5 ure) na teden. Poleg badmintonskih treningov 
opravijo tekmovalci še specialne treninge za vzdrževanje splošne in specialne kondicije. Pri kondicijski pripravi 
sodelujemo z Inštitutom za šport FŠ.   
Člani so opravili še priprave zunaj SNBC (Mirna, Lendava, Podčetrtek).  
 
 

1. DOSEŽENI CILJI  
 
 
      Rezultati na zmagovalni oder: 
 

- Victor Croatian International 2018– 3. mesto moški posamezno – Miha Ivanič 
- SI Tarragona 2018– 3. mesto ženske dvojice – Iza in Lia Šalehar 
- Hatzor International  - 2. mesto moški posamezno - Miha Ivanič  
- Hatzor International  - 2. mesto ženske posamezno - Lia Šalehar 
- Hatzor International  - 2. mesto ženske dvojice - Lia Šalehar in Iza Šalehar 
- Hatzor International  - 2. mesto moške dvojice - Andraž Krapež s Špoljarec (Hrvaška) 
- Victor Slovenia Future Series – 1. mesto mešane dvojice - Miha Ivančič in Petra Polanc 
- Victor Slovenia Future Series – 2. mesto ženske posamezno – Kaja Stanković  

http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=22083&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=22022&clubid=4685&cmsid=239
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      Victor Slovenia Future Series – na levi Miha Ivančič in Petra Polanc 1. mesto MIX, desno Kaja Stanković 2. mesto ŽP 

  
Doseženi splošni cilji: 
 

- Oblikovanje mlade ekipe, ki se že prebija iz kvalifikacij v glavne žrebe  mednarodnih članskih 
tekmovanj. Dosežene že uvrstitve med 16 na članskih mednarodnih turnirjih srednjega nivoja. 

- V delovanje SNBC se je poleg Yasna Borisova in Roka Trampuž vključilo še dodatnega trenerja 
Dušana Skerbiša, kar omogoča dodatno kakovost treningov. 

 

Mlade reprezentance 
 
V letu 2018 se je mladinska/kadetska reprezentanca Slovenije udeležila naslednjih mednarodnih turnirjev: 
 

- Victor Polish Junior 2018 – Przemysl, Poljska – 18.-21.1.2018 
- 8th Multialarm Hungarian Junior International 2018 – Pecs, Madžarska – 8.-11.2.2018 
- Yonex Italian Junior 2018 – Milano, Italija -23.-25.2.2018 
- Israel Junior – Hatzor, Izrael -  15.-17.3.2018 
- Hellas Junior International 2018 – Sidirokastro, Grčija – 30.3.-1.4.2018 
- Cyprus Junior 2018 – Nicosia, Ciper – 13.-15.4.2018 
- Valamar Junior Open 2018 – Dubrovnik, Hrvaška – 26.-29.4.2018 
- Bulgarian Junior Interantional 2018 – Pazardzhik, Bolgarija – 9.-12.8.2018 
- Adria U17 International 2018 – Opatija, Hrvaška – 18-20.5.2018 
- Serbian U17 International 2018 – Novi Sad, Srbija – 15.-17.6.2018 
- FZ Forza Cup U15 – Češky Krumlov, Češka – 8.-10.6.2018 
- EP do 19 let – ekipno in posamično – Talin, Estonija – 7.-16.9.2018 
- Zagreb Youth Open/ Zagreb U17 Open – Zagreb, Hrvaška – 7.-9.9.2018 
- Slovak Youth U15/ Slovak Youth U17 – Trenčin, Slovaška, 28.-30.9.2018 
- Slovak Junior  - Trenčin, Slovaška, 5.-7.10.2018 
- MOI Buenos Aires – Buenos Aires, Argentina, 7.-12.10.2018 
- TEM Slovenia Junior &Youth Int. 2018, Mirna, Slovenija – 19.-21.10.2018 
- FZ Forza U17 Medvode International  - Medvode, Slovenija, 30.11.-2.12.2018 

 
V letošnji sezoni so za mladinsko in kadetsko reprezentanco nastopili: 
 
Fantje: 

 
Dekleta: 

 
- Ian Spiller 
- Klemen Lesničar 
- Domen Lonzarič 
- Grega Šuštar 

 
- Petra Polanc 
- Maruša Vračar 
- Neža Frank 
- Taja Pipan 
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- Tej Kolar 
- Miha Masten 
- Blaž Smrkolj 
- Jaka Ivančič 

- Zala Žuran 
- Nike Brajkovič 

 

Pionirji do 15 let so nastopili na mednarodnih turnirjih na Hrvaškem, v Srbiji, Madžarskem, Nemčiji, Italiji in tudi 
doma v Sloveniji.  
 
Mlade reprezentance so nastopale tudi na vseh domačih tekmovanjih, tako v njihovih mlajših starostnih 
kategorijah kot tudi že članski konkurenci. Med poletjem so mlade reprezentance U15, U17 in U19 opravile 
priprave v Podčetrtku v sklopu BEC Summer School 2018, imeli smo priprave za reprezentanco U19 na Mirni  ter 
odprta kampa za vse pespektivne mlade (širši nabor reprezentance U15, U17 in tudi U19) v Lendavi in na Ravnah 
na Koroškem. Reprezentaca U19 in nekaj najboljših kadetov pa je trenirala tudi v SNBC skupaj s člansko ekipo.  
 
 

- DOSEŽENI CILJI  
 
Uvrstitve na zmagovalni oder: 
 

- Victor Polish Junior 2018 – 2. mesto dekleta dvojice - Petra Polanc z Moldavko Vlado Gyngo 
- Victor Polish Junior 2018 – 2. mesto fantje dvojice – Klemen Lesničar/ Domen Lonzarič 
- Yonex Italian Junior 2018 - 3. mesto dekleta dvojice - Petra Polanc z Bolgarko Mario Delchevo 
- Israel Junior - 1. mesto dekleta dvojice - Petra Polanc z Bolgarko Mario Delchevo 
- Israel Junior - 3. mesto mešane dvojice – Ian Spiller/ Petra Polanc 
- Hellas Junior International 2018 - 2. mesto dekleta dvojice - Petra Polanc z Bolgarko Mario Delchevo 
- Hellas Junior International 2018 – 3. mesto dekleta posamezno – Petra Polanc 
- Cyprus Junior 2018 - 1. mesto dekleta dvojice - Petra Polanc z Bolgarko Mario Delchevo 
- Adria U17 International 2018 – 3. mesto Miha Masten posamezno 
- Adria U17 International 2018 – 3. mesto Miha Masten dvojice s Hrvatom Vadljo 
- Adria U17 International 2018 – 3. mesto Miha Masten mešane dvojice z Marušo Vračar 
- Adria U17 International 2018 – 3. mesto Miha Masten posamezno 
- Adria U17 International 2018 – 3. mesto Miha Masten dvojice s Hrvatom Vadljo 
- Adria U17 International 2018 – 3. mesto Miha Masten mešane dvojice z Marušo Vračar 
- Zagreb U17 Open – 3. mesto Neža Frank in Zala Žuran dekliške dvojice 
- Slovak Junior – 2. mesto Domen Lonzarič in Klemen Lesničar v fantovskih dvojicah  
- TEM Slovenia Junior &Youth Int. 2018 – 2. mesto Domen Lonzarič in Klemen Lesničar v fantovskih 

dvojicah 
- TEM Slovenia Junior &Youth Int. 2018 – 3. mesto Maruša Vračar in Špela Alič v dekliških dvojicah 

 

   
Domen Lonzarić in Klemen Lesničar 2. mesto na Slovak Junior (na levi sliki). Maja Kersnik in Petra Polanc na YOG v Argentini 
(sredina). Maruša Vračar in Špela Alič 3. mesto na TEM Slovenia Junior Int. Vse oktober 2018. 
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Državni prvaki 2018:   
 

- Ligaško člansko tekmovanje – Bit Ljubljana 
 

- Člansko DP  
 
Moški posamezno:      Miha Ivanič (BK Medvode) 
Ženske posamezno:     Kaja Stanković (BK Ljubljana) 
Moške dvojice:              Matevž Bajuk/ Mitja Šemrov (BK Mirna)  
Ženske dvojice:            Iza Šalehar/ Lia Šalehar (BK Kočevje) 
Mešane dvojice:           Miha Ivančič/ Petra Polanc (BK Medvode) 

 
- DP do 19 let 

 
Fantje posamezno:       Gašper Krivec (BK Mirna) 
Dekleta posamezno:    Petra Polanc (BK Medvode) 
Fantje dvojice:               Jaka Ivančič/ Miha Masten (BK Medvode/ BK Branik) 
Dekleta dvojice:            Nike Brajkovič/ Petra Polanc (BK Bit/ BK Medvode) 
Mešane dvojice:            Gašper Krivec/ Petra Polanc (BK Mirna/ BK Medvode) 

 

- DP do 17 let 
 
Fantje posamezno:        Jaka Ivančič (BK Medvode) 
Dekleta posamezno:     Nika Brajkovič (BK Mirna) 
Fantje dvojice:                Jaka Ivančič/ Miha Masten (BK Medvode/ BK Branik) 
Dekleta dvojice:             Taja Pipan/ Maruša Vračar (BK Medvode/ BK Olimpija) 
Mešane dvojice:             Blaž Smrkolj/ Nike Brajkovič (BK Bit) 

 

- DP do 15 let 
 
Fantje posamezno:        Jan Babnik (BK Bit) 
Dekleta posamezno:     Špela Alič (BK Olimpija) 
Fantje dvojice:                Jan Babnik/ Andraž Pungartnik (BK Bit/ BK Branik) 
Dekleta dvojice:             Špela Alič/ Lina Pipan (BK Olimpija/ BK Medvode) 
Mešane dvojice:             Anel Hac Győrkőš/ Špela Alič (BK Mladost/ BK Olimpija) 

 

- DP do 13 let 
 
Fantje posamezno:         Mark Koroša (BK Kungota) 
Dekleta posamezno:      Nika Bedič (BK Mladost) 
Fantje dvojice:                 Mark Koroša/ Vid Koščak (BK Kungota/ BK Mirna) 
Dekleta dvojice:              Nika Bedič/ Iva Koša (BK Mladost) 
Mešane dvojice:              Žiga Podgoršek/ Nika Bedič (BK Medvode/ BK Mladost) 

 

- DP do 11 let 
 
Fantje posamezno:             Matic Cerar (BK Medvode) 
Dekleta posamezno:          Anja Blazina (BK Ljubljana) 
Fantje dvojice:                     Matic Cerar/ Samo Stanovnik (BK Medvode) 
Dekleta dvojice:                  Anja Blazina/ Tinkara Alič (BK Ljubljana/ BK Olimpija) 
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Mešane dvojice:                  Nikita Peshekhonov/ Iva Koša (BK Mladost) 

 

- Veterani +35 
 
Moški posamezno:        Kristian Hajnšek (BK Mirna) 
Ženske posamezno:      Klaudia Radin (BK Medvode) 
Moške dvojice:               Miha Horvat/ Denys Peshekhonov (BK Mladost) 
Ženske dvojice:              Klaudia Radin/ Mateja Rojnik (BK Medvode/BK Železničar) 
Mešane dvojice:            Miha Horvat/ Maja Kersnik (BK Mladost/ BK Medvode) 

 

- Veterani +45 

 
Moški posamezno:       Samo Rubin (BK Bit) 
Ženske posamezno:      - 
Moške dvojice:               Darko Duralija / Jurij Zaletel (BK Ljubljana) 
Ženske dvojice:              - 
Mešane dvojice:            Jurij Zaletel / Mateja Remec (BK Ljubljana/ BK Olimpija) 

 
 
 
Slovenska badmintonska liga 
 
 
Končni vrstni red:   
 

1. BK BIT 
2. TEM MIRNA 
3. Mr. PET MEDVODE 
4. BK BRANIK 
5. MANPOWER OLIMPIJA 

 
V letu 2018 je bilo v SBL prijavljeno 15 ekip. 5 ekip je igralo v 1. ligi, 6 ekipe v 2. ligi, preostale 4 ekipe pa v 
novoustanovljeni regionalni ligi, in sicer na Koroškem. 
 
V 1. ligi so ekipe v predtekmovanju igrale v eni skupini, prve štiri pa so se uvrstile v polfinale. Na finalnem dnevu 
sta tako v polfinalu igrali ekipi Mr. Pet Medvode in BK Tem Mirna ter BK Olimpija in BK Bit. V finale sta se uvrstili 
po manjšem presenečenju TEM Mirna in pričakovano kot branilci naslova BK Bit. V tekmi za tretje mesto so Mr. 
Pet Medvode premagali ekipo BK Branik in tako osvojili končno tretje mesto. V finalnem obračunu smo videli lepe 
in napete tekme. BK Bit je zasluženo proti ekipi TEM Mirna s 3:1 ubranila naslov in tako drugič zapored osvojila 
naslov ekipnih državnih prvakov. 
 
V 2. ligi je igralo 6 ekip pri čem so se tri uvrstile na finalni dan. Na finalnem dnevu se jim je pridružila zmagovalka 
regionalne koroške lige ŠD Rekreator. V finale 2. lige sta se uvrstili ekipi BK Ljubljana in BK Kungota, z rezultatom 
5:0 pa so bili premočni igralci BK Ljubljana in si tako priigrali pravico nastopa v 1. ligi naslednje leto. Tretje mesto 
so osvojili igralci BK Konex, četrti pa so končali igralci ŠD Rekreator. 
 
Tudi letos se je število ekip v ligi povečalo in verjamemo, da se bo število še naprej povečevalo 

 
Pripravil: mag. Tadej Šeme, koordinator SBL 
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2.4. POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE 
 

Konstituirala se je nova tekmovalna komisija, v sestavi Eva Miklič, Matic Ivančič, Jaka Šuštaršič in Maja Pohar 
Perme. 
 
Osrednja naloga tekmovalne komisije je bila prenova tekmovalnega pravilnika. Prenova je bila potrebna predvsem 
pri sistemih mladinskih kategorij, kjer je bil glavni cilj zmanjšati skupno število tekem za najboljše in hkrati 
ohraniti zadostno število izenačenih dvobojev. V kategoriji do 11 let je bil uveden sistem dveh kategorij, v ostalih 
kategorijah smo izvedli prehod na sistem, kjer so nosilci postavljeni neposredno v glavno tekmovanje.  Hkrati so 
bile odpravljene tudi številne nekonsistentnosti starega pravilnika. V preostalem delu sezone je tekmovalna 
komisija predvsem spremljala dogajanje na tekmovanjih in upoštevanje pravilnika v realnosti. Sestavlja se seznam 
popravkov, ki so potrebni v prihodnje. 

Pripravil: dr. Maja Pohar Perme, vodja TK BZS 

 

2.5. POROČILO ODBORA ZA REKREACIJO IN VETERANE 
 

Odbor za rekreacijo in veterane je v letu 2018 ni deloval kot v preteklih letih. Miha Košnik je odstopil kot član UO, 
tako da sta si njegovo vlogo pri delu z rekreacijo razdelila predsednik BZS mag. Tadej Šeme in sekretar Matevž 
Šrekl. Tadej Šeme je prevzel vodenje lestvic, Matevž Šrekl pa je prevzel vlogo urejanja baze teh igralcev in prijave 
na turnir. Glavna sprememba je bila v nazivu tekmovanj, saj so se rekreativna tekmovanja preimenovala v 
tekmovanja nižjega ranga, ki tako štejejo za članske lestvice BZS. Ravno tako se je na vseh turnirjih zahtevala e-
prijava in s tem vpis v bazo igralcev. 

 
Pripravil: Matevž Šrekl 
 

 
2.6. PROJEKT SLOVENIJA IGRA BADMINTON 
 
Badmintonska Zveza Slovenije je na podlagi odobrenih sredstev s strani Fundacije za šport in lastnih sredstev in  
v sodelovanju z enajstimi slovenskimi klubi v času od 1. 8. do 31.10.2018 izvajala projekt Slovenija igra badminton. 
Projekt, ki poteka že vrsto let, je namenjen popularizaciji in predstavitvi badmintona širšemu krogu ljudi v celotni 
Sloveniji. Sam projekt poteka v povezavi projekta Svetovne badmintonske zveze (BWF), Shuttle time, v okviru 
katerega se izobražuje športne pedagoge in ostale učitelje/vzgojitelje za predstavljanje badmintona v vrtcih, 
osnovnih, srednjih šolah in na fakultetah.  
 
Projekt je bil oglaševan na naslednje načine: 

- objavljeno je bilo vabilo na spletni strani BZS ter objavljena so bila vabila na spletnih straneh slovenskih 
klubov, ki so sodelovali pri projektu; 

- lokalno oglaševanje, ki je bilo v domeni sodelujočih klubov. 
 

BZS je tako kot v preteklem letu predhodno obvestila slovenske klube o projektu in jih povabila k sodelovanju. Na 
razpis se je sicer odzvalo 9 klubov, od tega jih je 8 podpisalo pogodbo o sodelovanju z BZS. Sodelovali so naslednji 
klubi: BK Bežigrad, BK Bit, BK Komenda, BK Konex, BK Medvode, BK Rekreator Črna, ŠD Sele-vrhe in BK Zagorska 
dolina. Klubi so z BZS podpisali pogodbe. Vsem klubom se je ponudilo sofinanciranje v enaki višini (360,00 EUR), 
ker pa je en klub odstopil je večina klubov prejela 400,00 Eur oz. vsaj 360,00 EUR, kakor je bilo dogovorjeno s 
pogodbo. BZS je tako poskrbela za celotno koordinacijo projekta. BZS je v namen akcije in nadaljevanja dela oz. 
promoviranja badmintona, sodelujočim šolam in klubom ponudila ugodne badmintonske komplete.  
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Badminton se je tako v letu 2018 predstavil več kot 180 športnim pedagogom, učiteljem in študentom, nato pa v 
sodelovanju s klubi na več kot 30 šolah. Badminton je spoznalo in tudi preskusilo več kot 4000 otrok. Ob tem gre 
še enkrat iskrena zahvala Fundaciji za šport, ki že vrsto let podpira in verjame v naš projekt. 
 
Pripravil: Matevž Šrekl 
  

2.7. PROJEKT SHUTTLE TIME 
 
Badmintonska zveza Slovenije (BZS) se je leta 2013 pridružila projektu Svetovne badmintonske zveze (BWF - 
Badminton World Federation) z imenom Shuttle time – program badmintona v šolah. Cilj programa je uvrstitev 
badmintona med najbolj popularne šolske športe na svetu. Namen programa Shuttle Time ni izuriti učitelje v 
badmintonske trenerje,  temveč razviti znanje, veščine in zaupanje učiteljev, da “učijo badminton”.  
  
Programa Shuttle Time ima med drugim naslednje cilje: 
·         pomagati učiteljem pri načrtovanju varnih in zabavnih badmintonskih ur, 
·         zagotoviti, da otroci izkusijo uspeh pri badmintonu, 
·         doseči splošne cilje športne vzgoje z igranjem badmintona,  
·         omogočiti učiteljem posredovanje pozitivne podobe in izkušenj o badmintonu. 
  
Program učenja badmintona vsebuje vadbo  tehnike, taktike in fizičnih dejavnosti. To pomeni, da bodo otroci 
doživeli bistvo badmintona na enostaven način, z uresničevanjem programa, ki ne bo zapleten ne z vidika učitelja 
niti otrok, ki se prvič srečujejo s tem športom. Badmintonska zveza Slovenije je v letu 2014 začela z organizacijo 

Shuttle time seminarjev. V letu 2015 je bilo organiziranih 11 seminarjev za učitelje in bilo konec leta 2015 v Sloveniji 

registriranih 12 inštruktorjev ter 328 registriranih učiteljev Shuttle time, ki so opravili seminar. V letu 2016 se je 

nadaljevalo z organizacijo 11 seminarjev, kjer se je podelilo 180 licenc za Shuttle time učitelje. Leta 2017 smo nadaljevali 

po začrtanem cilju, organizaciji 11 seminarjev. V letu 2018 smo organizirali 11 seminarjev, na katerih se je udeležilo 

preko 180 pedagogov. 

 
Pripravil: Matevž Šrekl 

 

2.8. PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE 
 
Projekt nacionalne panožne športne šole je namenjen za sofinanciranje plače trenerjem za mlajše selekcije s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno je preko projekta NPŠŠ v badminton klubu Medvode 
zaposlena Maja Kersnik. 
  
Trener mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje: 

 profesor športne vzgoje 

 opravljen strokovni izpit na področju športa 
 načrtuje in izvaja progam PŠŠ v svojem klubu ali na zvezi 
 ima podporo krovne organizacije 

   
Pogoji, ki jih mora v programu izpolnjevati klub: 

 redno izplačilo plače (80% sofinancira MŠŠ, ostalo Badminton klub Medvode) 
 prostorske pogoje 
 kadrovske pogoje 

 
NPŠŠ BK Medvode 
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V Medvodah že vrsto let izvajamo programe panožnih športnih šol, saj s tem nabiramo bazo otrok in dosegamo 
visoke rezultate v vseh starostnih kategorijah tako na domačih kot tujih tekmovanjih. Otroci večinoma trenirajo v 
dvorani v Medvodah, poleg tega pa program izvajamo tudi po osnovnih šolah v občini Medvode in na osnovni šoli 
Škofja Loka (mesto). Tu imajo učenci možnost vadbe badmintona že v času podaljšanega bivanja. Starejši igralci, 
ki že obiskujejo srednje šole in gimnazije, pa imajo možnost treninga tudi v času pred začetkom pouka. Ti treningi 
se izvajajo na Gimnaziji Šentvid in v športni dvorani Medvode. Na njih so večino prisotni igralci našega kluba, so 

pa tudi igralci drugih ljubljanskih klubov.  
  

Cilji kluba v prihodnjem letu so sledeči: 
 pridobiti nove igralce oziroma še povečati članstvo v klubu 

 dodatno povečati število otrok na mladinskih lestvicah BZS 

 razširiti PŠŠ višje po gorenjski regiji, kar pomeni v naslednjem letu pričeti z izvajanjem treningov še na 
dveh šolah izven občine Medvode 

 utrditi sodelovanje z Gimnazijo Šentvid  
  
Poleg zgoraj naštetih dejavnosti v zvezi z mladimi športniki, pa se v programu skrbi tudi za razvoj oziroma 

izobraževanje kadra.  Trenutno v Badminton klubu Medvode delujejo: 
 

 Matic Ivančič, trener 1 
 Janez Kovač, trener mladih 
 Martin Cerkovnik, trener 1 
 Nika Polanič, trener 1 
 Ana Marija Šetina, trener 1 

  
V prihodnjem letu je cilj, da se zgoraj naštetim priključi vsaj še en član, ki bo imel licenco trener 1 ter vsaj dva od 
zgoraj naštetih pridobita licenco za trener 2. Glede izobraževanja skrbim tudi pri sebi, tako da je cilj do druge 
sezone pridobiti mednarodno licenco BWF Coach level 3 in odvoditi vsaj dva seminarja v tujini (BWF Coach level 
1 in 2). 
 
Pripravila: Maja Kersnik 

   
NPŠŠ BK Konex 
  
V BK Konex že vrsto let izvajamo programe panožnih športnih šol, saj s tem nabiramo bazo otrok in nastopamo v 
vseh starostnih kategorijah, tako na domačih kot tujih tekmovanjih. Otroci trenirajo v Športnem centru Konex, kjer 
je BK Konex najemnik igrišč. Tu imajo člani kluba možnost vadbe badmintona od začetne skupine naprej. Nekateri 
starejši igralci, ki že obiskujejo srednje šole in gimnazije, pa imajo možnost treninga tudi v času pred začetkom 
pouka. Ti treningi se izvajajo v času pouka športa v Športnem centru Konex.  
  
Cilji kluba v prihodnjem letu so sledeči: 

- pridobiti nove igralce oziroma še povečati članstvo v klubu 
- dodatno povečati število otrok na mladinskih lestvicah BZS 
- utrditi sodelovanje z Gimnazijo Šentvid in Športno gimnazijo Šiška 

  
Poleg zgoraj naštetih dejavnosti v zvezi z mladimi športniki, pa se v programu skrbi tudi za razvoj oziroma 
izobraževanje kadra. Trenutno v Badminton klubu Konex delujejo: 

- Eva Miklič, trener 1 (z opravljeno mednarodno licenco BWF trener 2) 
- Tadej Jezernik, trener mladih 
- Alan Kreiziger, trener 1 
- Uroš Stanković, profesor športne vzgoje (BWF trener 1) 
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V prihodnjem letu je cilj, da se zgoraj naštetim priključi vsaj še en član, ki bo prišel iz igralskih vrst. Glede 
izobraževanja skrbim tudi pri sebi, tako da je cilj do druge sezone pridobiti mednarodno licenco BWF Coach level 
3. 
  
Pripravil:Rok Trampuž 
 

 

2.9. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 

V sklop osnovnega programa delovanja Badmintonske zveze Slovenije sodi tudi organizacija tekmovanj na 
državnem in mednarodnem nivoju. Vsa načrtovana tekmovanja za leto 2018 (več kot 100 različnih turnirjev) je 
bilo združenih v tekmovalni koledar za sezono, ki je redno objavljen na spletni strani BZS. Poleg vseh vrst 
tekmovanj na državnem nivoju, BZS posveča posebno pozornost predvsem organizaciji mednarodnih turnirjev za 
mladinsko in člansko BE in BWF jakostno lestvico. V letu 2018 so bili v okviru BZS organizirani naslednji 
mednarodni turnirji: 

 
- Mednarodni mladinski turnir - Donut cup, marec 2018, Zg. Kungota; 
- Mednarodni mladinski turnir  – Srebrna žogica, april 2018, Lendava; 
- Mednarodni članski turnir – FZ Forza Slovenia Slovenia International 2018, maj 2018, Medvode; 
- Mednarodni članski turnir – Victor Slovenia Future Series 2018, november 2018, Brežice; 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije – TEM Slovenia Junior 2018, oktober 2018, Mirna; 
- Mednarodno prvenstvo v mlajših starostnih skupinah - TEM Slovenia Youth 2018, oktober 2018, Mirna; 
- Mednarodni kadetski turnir in turnir v mlajših starostnih skupinah– Medvode Forza Cup 2018, december 

2018, Medvode. 
 
 

  

Victor Slovenia Future Series, Brežice november 2018  in  FZ Forza Slovenia International, Medvode maj 2018 

 

 

2.10. KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ 
 
Badmintonska zveza Slovenije in mag. Dušan Skerbiš kot nacionalni panožni koordinator (izvedeno pod okriljem 
Zavoda RS Planica) za šolska športna tekmovanja v badmintonu smo v letu 2018 uspešno organizirali 4 državna 
tekmovanja, in sicer: 

- OŠ DP za posameznike – 16.3.2018 na Mirni na Dolenjskem – nastopilo 108 tekmovalcev  

- OŠ DP ekipno – 10.4.2018 v Medvodah – nastopile 10 ekip pri licenciranih in 18 ekip pri nelicenciranih 
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- SŠ DP za posameznike – 23.1.2018 v Medvodah – nastopilo  106 tekmovalcev 

- SŠ DP ekipno – 10.4.2018 v Medvodah -  nastopilo 9 ekip 

Tekmovanja so se na občinski in področni ravni odvijala po vsej Sloveniji, nepokrit je primorski del Slovenije, kjer 
badmintona v šolah ne igrajo veliko oz. sploh ne igrajo nič. 
 

  

  
DP SŠ posamično v Medvodah, januar 2018 

 
 
2.11. MEDNARODNA DEJAVNOST BADMINTONSKE ZVEZE 

 

Badmintonska zveza Slovenije je stalna članica Evropske badmintonske zveze – BEC in Mednarodne badmintonske 
zveze – BWF. Že od začetka leta 2006 je s strani Upravnega odbora BZS imenovan za predstavnika v obeh 
mednarodnih zvezah Andrej Pohar, ki je bil v letu 2012 (do aprila) tudi član upravnega odbora BEC (BEC Council). 
Od aprila 2017 pa je ponovno član upravnega odbora BEC in direktor za komunikacije.  

  
V letu 2018 je BZS v sodelovanju z Badminton Europe v mesecu juliju organizirala mednarodne poletno šolo 
badmintona (Summer School 2018), ki je tako že četrtič potekala v Sloveniji (tretjič zapored je potekala v  
Podčetrtku, v Termah Olimia). Poletne šole badmintona se je udeležilo 36 igralcev iz 15 držav, 25 trenerjev iz 17 
držav, ter 10 trenerjev inštruktorjev, skupno torej 71 udeležencev, ki so preživeli 7 napornih dni. Trenerji so po 
uspešno opravljenem izpitu pridobili naziv BWF Coach Level 1.  Odlično organizacijo in super pogoje za delo je 
potrdila Evropska Zveze, ki je tako izvedbo Summer School 2019 še petič zaupala Sloveniji in Podčetrtku. 
 
Maja Kersnik in Rok Trampuž sta se septembra 2018 udeležila trenerskega usposabljanja BWF Coach Level 3, ki 
ga je organizirala Badminton Europe Confederation. Matevž Šrekl se je kot sekretar decembra 2018 udeležil 
seminarja za sekretarje, ki je potekal v Moldaviji v sodelovanju z World academy of Sport. 
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2.12. DIGITALNI RAZVOJ BADMINTONA 
 
 
Država Slovenija je s spremembo zakonodaje ter uvedbo davčne blagajne  sprožila niz sprememb tudi v 
badmintonu. Tako smo v letu 2018 izvedli pilotski projekt plačevanja turnirskih prijavnin preko bančnih 
transakcij, katerega smo poimenovali PAY & PLAY. 
S projektom smo digitalizirali  plačevanje prijavnin in se uskaldili z aktualnim zakonom . 
 
Vodila nas je želja ponuditi klubom in organizatorjem turnirjev enostaven in transparenten plačilni proces. 
Pilotski projekt  je zajemal : 

- testiranje in integracijo z obstoječim portalom e-prijave 
- usklajevanje prijavnin s programsko aplikacijo Tournament SW 
- generiranje in distribucijo računov prijavnin udeležencev 
- integracija rešitve plačevanja sodniškega dela  
- razbremenitev organizatorja turnirja s prevzemom pobiranja prijavnin in terjatvijo neplačnikov 

 
Po zaključeni testni fazi smo prejeli pozitivne odzive, ki nam je dalo dodaten zagon. Potrdili smo nadaljevanje 
razvoja in integracijo v tekmovalni sistem. Proces plačevanja je tako uporabljen pri vsakem turnirju, ki se izvaja 
pod okriljem BZS tekmovanj. 
 
Cilj o poenostavitvi in dvigu transparentnosti je bil dosežen, hkrati pa nam je projekt ponudil nove možnosti 
razvoja, kot so pobiranje članarin in vodenje evidenc ter množico podatkov za podrobne analize o turnirjih in 
udeležbi. 
 
Pripravil : Janez Kovač - Vodja za digitalni razvoj badmintona 

 

 

 

 

 

 

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE, 

predsednik mag. Tadej Šeme 

 
  
  


