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V BZS smo se odločili, da naredimo nekaj sprememb pri našem delovanju na področju 
odnosov z javnostmi. 
 
Sedaj uporabljamo t.i. javnoinformacijski model odnosov z javnostmi, kjer se v večji meri vse 
začne in konča pri posredovanju informacij določenemu krogu uporabnikov znotraj ali zunaj 
BZS. Za izgradnjo pozitivne identitete BZS in s tem posredno tudi njenega ugleda, smo se 
odločili narediti korak naprej. Poleg večjega pretoka informacij znotraj organizacije, ki bo 
odslej v večji meri kot doslej potekal v obeh smereh, je cilj sprememb doseči tudi večjo javno 
prepoznavnost badmintona kot športa. 
 
Pred kratkim smo prenovili našo spletno stran, sedaj pa bomo uvedli tudi E-novice BZS, ki jih 
bomo praviloma dvakrat mesečno pošiljali na elektronske naslove članov BZS (klubov) in 
vsem ostalim, ki bodo zainteresirani za njihovo prejemanje. E-novice bodo imele svojo 
notranjo strukturo informacij, po vsebini pa bodo odprte tudi članom BZS, ki boste v njih prav 
tako lahko obveščali o vašem delovanju. E-novice BZS vas bodo seznanjale z novostmi in 
dogodki v evropski in svetovni badmintonski organizaciji, o tem, kaj se dogaja v naši zvezi, z 
rezultati, ki jih naše igralke in igralci dosegajo na tekmovanjih doma in v tujini, z rezultati v 
ligaških tekmovanjih doma in v tujini, napovedovali pa bomo tudi aktualne badmintonske 
dogodke. 
  
K sodelovanju vabimo tudi vas, klube ter igralke in igralce, saj bodo novice imele tudi rubriko, 
ki bo vsebovala novice iz klubov in tista sporočila igralk in igralcev, ki so aktualna za širšo 
javnost. 
 
Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju pri širjenju števila prejemnikov E-novic BZS. To boste 
lahko storili s tem, da boste vaše člane in zainteresirane seznanjali s tem, da nam na naslov 
»novice@badminton-zveza.si« sporočijo svoj elektronski naslov, na katerega želijo prejemati 
naše novice, oziroma da se na prejemanje E-novic BZS naročijo prek naše spletne strani. Prav 
tako vam je naslov »novice@badminton-zveza.si« že danes dostopen za namen nadaljnje 
komunikacije. 
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