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Spoštovani člani, dragi prijatelji badmintona!  

 
Tudi v letu 2015 je naša zveza delovala uspešno. Takšno oceno lahko 
podam zlasti zato, ker ohranjamo stopnjo razvoja, ki smo jo dosegli v 
preteklosti, hkrati pa širimo svoje aktivnosti in s tem še bolje delujemo v 
korist razvoja badmintona v Sloveniji. Seveda so na vseh področjih 
delovanja še rezerve in prav k temu, da jih odpravimo, si moramo še 
naprej skupaj prizadevati. 
 
Tako smo v letu 2015 več poudarka dali prepoznavnosti badmintona v 
splošni in strokovni javnosti, k čemur je potrebno prištevati tako boljšo 
komunikacijo z mediji, večjo prepoznavnost našega logotipa ter spletne 
strani in nenazadnje tudi boljšo predstavitev naših tekmovanj, na 
katerih k profesionalnemu izgledu prispevajo tudi elektronski prikazovalniki rezultatov, plod domačega znanja.  
 
Vedno bolj so prepoznavni tudi naši mednarodni sodniki, katere je potrebno še posebej pohvaliti, saj so postali 
redni soudeleženci na največjih badmintonskih tekmovanjih po celem svetu, tako da (v tem delu sicer na žalost) 
prehitevajo že naše najboljše reprezentante. Ti se seveda prav tako udeležujejo vseh največjih tekmovanj, med 
katerimi je v letu 2015 potrebno izpostaviti vsaj prve evropske igre v Bakuju, v okviru kvalifikacijskega obdobja 
za Rio 2016 pa tudi številna druga tekmovanja po vsem svetu. Predstavniki naše zveze so torej v zadnjem letu 
obiskali prav vse celine, kar v okviru razpoložljivih finančnih zmožnosti zveze sploh ni zanemarljivo. Tudi 
rezultati niso izostali, saj so naši najboljši večkrat stopili na zmagovalni oder, pa tudi osmina finala na svetovnem 
mladinskem prvenstvu ni kar tako. Na žalost sicer glavnemu in tudi finančno najzahtevnejšemu projektu – 
kvalifikaciji na olimpijske igre – ne kaže najbolje, a konkurenca je močna in včasih je potrebno imeti na svoji 
strani tudi nekaj športne sreče. 
 
Tudi to, da smo v Slovenijo pripeljali tujega trenerja, s katerim smo se sicer prav v letu 2015 razšli, je prispevalo 
k temu, da naši tekmovalci razširijo svoja obzorja in preskusijo nove pristope. Rezultati običajno sledijo nekoliko 
kasneje, kajti badminton je v smislu dolgotrajnosti procesa razvoja najboljših precej specifičen in tako hitrih 
uspehov, ki ne temeljijo na dolgoročni strategiji razvoja, ne prinaša. 
 
Navkljub vsemu opisanemu je finančno stanje zveze dovolj trdno, da lahko z bolj polnimi pljuči razmišljamo o 
finančno vzdržnih dolgotrajnejših projektih, ki so nujni zato, da naredimo korak naprej, zlasti v smislu vsaj enega 
res odmevnega tekmovalnega rezultata – že dolgo želene medalje na enem od največjih tekmovanj. K temu nas 
sili razvoj badmintona v Evropi, ki v zadnjem obdobju ni zgolj azijski sledilec, temveč s pomočjo določenih 
posameznikov že prevzema vodilno vlogo. K temu nas nadalje seveda sili tudi razvoj športa v Sloveniji, saj je 
težko ohranjati primerjavo z drugimi športi, med katerimi številni s konstantnostjo rezultatov krepijo narodno 
samozavest. Prav korelacija med odmevnimi uspehi in odločanjem otrok za posamezen šport, je dokazana. 
Končno nas k temu sili tudi država, ki skozi sito sofinanciranja športnih programov, ob številčnosti športnih 
panog, ki jih gojimo Slovenci, vsaj v smislu zajetnosti tega finančnega kolača, prepušča le najboljše. 
 
Zato je pomembno, da je zveza dobro organizirana. Pomembno je, da smo prisotni po celi Sloveniji (to nam žal 
povsem še ne uspeva), da smo prisotni na športnih dogodkih tudi drugih športnih organizacij in da smo prisotni 
v vseh starostnih skupinah, kajti badminton je moč igrati vse življenje, ob nezmanjšanem zadovoljstvu vseh, ki se 
z njim ukvarjajo. Tako je naša prednost, hočeš-nočeš, tudi vedno širša baza rekreativnih badmintonistov, med 
katerimi sicer večina skrbi zgolj za svoje boljše počutje, številni med njimi pa se vendarle še vedno aktivno 
udejstvujejo tudi tekmovalno. Ti bodo na svoj račun lahko prišli tudi na Evropskem veteranskem prvenstvu 
2016, katerega organizacijo je naši zvezi kot zanesljivemu mednarodnemu partnerju poverila Badminton 
Europe. Tudi na takšne uspehe je treba biti ponosen, hkrati pa se zavedati, da je potrebno vsako dano priložnost 
tudi znati izkoristiti. Vendar je to že zgodba, ki nas čaka v letu 2016 … 
 
         Andrej Pohar, 
         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 – min. 3% letno; 

- 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 Rio de Janeiro 2016; 

- 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 2015 je bilo v Badmintonsko zvezo Slovenije vključenih 24 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:  Andrej Pohar, zakoniti zastopnik; 

Podpredsednik:  Jani Jamnik, nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti; 

Člani upravnega odbora so še: 

  Rok Trampuž, vodja odbora za vrhunski šport 

  Jožef Kuprivec, predsednik sodniške komisije 

  Tadej Šeme, predsednik tekmovalne komisije 

  Miha Košnik, vodja komisije za izobraževanje in kadre ter vodja odbora za rekreacijo 

  Miha Horvat, član 

Sekretar BZS:       Matevž Šrekl 

Direktor reprezentanc:  Dušan Skerbiš ml. 

Nadzorni odbor:  Miha Šetina, član NO 

Bojan Sekereš,  član NO 

Aljoša Rovan, član NO 

Disciplinska komisija:  Žiga Frass, član - predsednik 

Mateja Rojnik, članica 

Renata Derganc Cizelj, članica 

 

2. POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH BZS 

 

2.1.  POROČILO SODNIŠKE KOMISIJE 
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Sodniška komisija BZS skrbi za usposabljanje sodniških kadrov in zagotavlja kakovostno nadziranje poteka 
domačih tekmovanj in sojenje v skladu s Tekmovalnim pravilnikom in Pravilnikom o organizaciji tekmovanj. 
Izvaja tudi druge aktivnosti, kot so izobraževanje starih sodnikov, usposabljanje za Tournament Planner – 
računalniški program za izvedbo žrebov in vodenja tekmovanj.  
 
Člani sodniške komisije so vrhovni sodniki in sodniki, ki se udeležujejo domačih in mednarodnih turnirjev.  
 
Vrhovni sodniki na domačih turnirjih pripravijo žrebe in razpored tekem, nadzirajo potek in pomagajo pri sami 
izvedbi tekmovanja. Trenutno imamo 11 vrhovnih sodnikov z državnim statusom (VS na domačih tekmovanjih) 
in 1 vrhovnega sodnika z statusom BE Certificated Referee  (evropski status).  
 
Delo sodnikov je sojenje, vodenje in nadziranje določene tekme. Aktivnih sodnikov, ki trenutno sodijo tako na 
domačih tekmovanjih, kot tudi v tujini imamo 15. Med njimi imajo 3 status BE Certificated Umpire in 2 status BE 
Accredited Umpire. Tudi v letu 2015 smo bili aktivni tako na domačih, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. 
Naše delo zelo cenijo tudi v sosednji Avstriji, kjer slovenski sodniki pomagajo in sodijo na ligah najvišjega ranga 
in tudi na mladinskih državnih prvenstvih. 
 
Sodniki so se udeležili mednarodnih mladinskih in članskih prvenstev Avstrije, Švice, Hrvaške, Nemčije, 
Madžarske, Slovaške, Češke, Švedske, Rusije, Avstralije, Ukraine, ...  
 
Sodniki z BE statusom, so nas zastopali tudi na Evropskih turnirjih in prvenstvih, udeležili smo se tudi večjih 
turnirjev (Super Series) in na drugih kontinentih:  
Yonex German Open – Grand Prix Gold – Mulheim 
Swiss Open – Grand Prix Gold – Basel 
The Star Australian open, BWF World Super Series – Sydney 
2015 European Games – Baku 
Bitburger Badminton open 2015 – Saarbrucken 
2015 World Senior Championships – Helsingborg, Švedska 
 
 
Vrhovni sodnik z BE statusom je opravljal delo na mednarodnih mladinskih in članskih prvenstev Hrvaške, 
Slovaške, Grčije, Irske, Turčije, Madžarske in Slovenije.  
 
V letu 2015 smo opravili izobraževanje za nove sodnike in tako pridobili 2 nove člana, opravili pa smo tudi 
seminar za stare sodnike, seminar za Tournament Planner za vrhovne sodnike ter opravili redni letni sestanek.  
 
 
Pripravil:  
Jožef Kuprivec – Dodo 
Vodja sodniške komisije BZS 

 

 

2.2.  POROČILO ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT  

 
Člani OVŠ: 
Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Miha Horvat, Denis Pešehonov, Gašper Batis, Mišo Mattias, Maja Pohar Perme, 
Rok Trampuž – vodja 
 
OVŠ je v  obdobju med dvema skupščinama imel 6 sestankov. Poglavitne teme, katere so bile obravnavane na 
vseh sestankih so se vrtele okoli dela reprezentanc in dela v SNBC.  
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Vodje reprezentanc: 
Članska reprezentanca – Denis Pešehonov. 
Mladinska reprezentanca – Maja Kersnik (od septembra 2015) 
Kadetska reprezentanca - OVŠ  
 
Odgovorna za posamezne reprezentance sta pripravila načrt dela in cilje za tekočo sezono. OVŠ je sprejel načrt, 
poskrbel za nadzor in nudil pomoč pri izvedbi načrtov.  
Vsi načrti so bili tudi finančno ovrednoteni, tako se je za mladinsko in kadetsko reprezentanco določil skupni 
proračun za člansko reprezentanco pa so bili določeni osebni proračuni za Iztoka Utrošo, Majo Tvrdy, Alena Roja. 
Vsi trije kandidati so bili evidentirani tudi pri OKS, kot potencialni kandidati za nastop na OI Rio 2016.  
 
Delo OVŠ bi v preteklem letu lahko razdelili na dve obdobji: 1. obdobje, ki je trajalo do odhoda Indonezijskega 
trenerja v avgustu 2015 in pa 2. obdobje, kjer je OVŠ prevzel nekatere naloge, ki jih je imel indonezijski trener, za 
nekatere pa je zadolžil Majo Kersnik. 
 
Poleg rednih reprezentančnih akcij je OVŠ nadzoroval in sodeloval pri poteku še treh večjih  projektov: 
  
1. Evropske igre / Baku 2015 
 
Na igre sta se na podlagi Svetovne lestvice uvrstila Iztok Utroša in Kaja Stankovič med posamezniki ter Kaja 
Stankovič in Primož Flis med mešanimi dvojicami.. 
Vsi reprezentanti so nastopili po najboljših močeh, edino zmago pa je dosegel Iztok Utroša nad Estoncem 
Mustom. 
Projekt je BZS izvedla pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je v celoti financiral nastop na Evropskih 
igrah. 
 
Svetovno mladinsko prvenstvo – Peru 2016 za ekipe in posameznike 
 
V mesecu novembru 2015 se je mladinska reprezentanca udeležila Svetovnega mladinskega prvenstva v Peruju. 
Ekipo so sestavljali:  
Mladinci: Miha Ivanič, Andraž Krapež in Martin Cerkovnik 
Mladinke: Nika Arih, Ema Cizelj, Petra Polanc in Nastja Stovanje 
Ekipno je Slovenija zasedla 26. Mesto 
Posamično pa je najbolje nastopila moška dvojica: Andraž Krapež / Miha Ivanič 
 
Summer school in Regionalni projekt / Podčetrtek 2015 
Summer school je projekt Badminton Europe, ki so se jo poleg naših igralcev udeležili tudi trenerji Dušan 
Skerbiš, Maja Kersnik in Matic Ivančič. Maja in Dušan sta pridobila najvišjo kvalifikacijo – trener 2 BWF, ki jo 
lahko trenutno pridobiš preko Svetovne badmintonske zveze. 
 
Izvedli smo tudi regionalni projekt, ki so se ga udeležili igralci in trenerji iz treh držav Slovaške, Češke in 
Slovenije. Vodja trenerjev je bil indonezijski trener Indra Setiawan. 
 
 
SNBC 
 
Delo v SNBC je poteklo do avgusta 2015 pod vodstvom indonezijskega trenerja. Po njegovem odhodu, pa so 
igralci delali v svojih klubih. V ljubljanski regiji pa skupni treningi potekajo 2x tedensko pod vodstvom Maje 
Kersnik in Dušana Skerbiša. 
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Mladinska reprezentanca v Peruju 
 
 
SKUPNI VIKEND TRENINGI 
 
V letošnji sezoni smo na BZS uvedli skupne vikend treninge za igralce in igralke, ki nastopajo v kategorijah do 13 
let, do 15 let in do 17 let. Treningi potekajo 1 x mesečno in so namenjeni igralcem, ki si želijo več. Namenjeni so 
razvoju otrok pod vodstvom trenerjev BZS. Skupni treningi potekajo po celi Sloveniji v sodelovanju s klubi, ki so 
pripravljeni na sodelovanje. Klub zagotovi dvorano in trenerja, BZS pa zagotovi trenerja in žogice. Posamezne 
vikend treninge so vodili Maja Tvrdy, Dušan Skerbiš, Maja Kersnik in Rok Trampuž. 
 
  
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 
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Članska reprezentanca 
 
 
Člani badmintonske državne reprezentance so v letu 2015 nastopali na domačih in mednarodnih turnirjih. Doma 
so nastopili na vseh državnih turnirjih A kategorije ter Članskem državnem prvenstvu za posameznike in dvojice 
v Zgornji Kungoti februarja 2015.  
 
Mednarodni turnirji, katerih so se udeležili člani reprezentance v letu 2015: 
  

- Iran Fajr International Challenge 2015 – Teheran, Iran – 12.-15.2.2015 
- Austria International 2015 – Dunaj, Avstrija – 18.-21.2.2015 
- Uganda International 2015 – Kampala, Uganda – 19.-22.2.2015 
- Yonex German Open 2015 – Mulheim, Nemčija – 24.2.-1.3.2015 
- Portuguese International 2015 – Caldas da Rainha, Portugalska – 5.-8.3.2015 
- Romanian International 2015 – Temišvar, Romunija – 12.-15.3.2015 
- Polish Open 2015 – Arlamow, Poljska - 19.-22.3.2015 
- Croatian International 2015 – Zagreb, Hrvaška – 9.-12.4.2015 
- Slovenia International 2015 - Medvode – 7.-10.5.2015 
- Spanish International 2015 – Španija, Madrid – 21.-24.5.2015 
- Yonex Riga International 2015 – Riga, Latvija- 28.5.-31.5.2015 
- Yonex Mauritius International 2015 – Rose Hill, Mauritius- 11.-14.6.2015 
- White Nights 2015 -  Gatchina, Rusija -1.-5.7.2015 
- Kazakhstan International 2015 – Uralsk, Kazahstan – 7.-12.7.2015 
- Evropske igre Baku, Azerbajdžan – 22.-28.6.2015 
- Turkish International – Istanbul, Turčija - 20.- 23.8.2015 
- Kharkiv International 2015 – Kharkiv, Ukrajina- 3.-6.9. 2015 
- Yonex Belgian International – Leuven, Belgija - 9.-12.9.2015 
- Polish International 2015 –Varšava, Poljska -  17.-20.9.2015 
- Yonex Czech International 2015 – Praga, Češka - 24.9.-27.9.2015 
- Babolat Bulgarian International 2015- Sofija, Bolgarija - 30.9.-3.10.2015 
- Yonex Dutch Open 2015 – Almere, Nizozemska, 6.-11.10.2015 
- Egypt International 2015 – Kairo, Egipt – 15.-18.10.2015 
- Swiss International 2015- Yverdon-les-Bains, Francija -15.-18.10.2015  
- Bahrain International Series – Isa Town, Bahrajn – 28.10.-1.11.2015 
- Bitburger Open Grand Prix 2015- Saarbrucken, Nemčija - 29.10-1.11.2015 
- Hungarian International 2015 – Budimpešta, Madžarska - 27.10.-1.11.2015 
- Bahrain International Challenge 2015 – Isa Town, Bahrajn – 3.7.11.2015 
- Scottish Open Grand Prix – Glasgow, Škotska – 18.-22.11.2015 
- Yonex Brasil Open 2015 – Rio de Janerio, Brazilija – 24.-29.11.2015 
- Zambia International – Lusaka, Zambija – 26.-29.11.2015 
- Yonex USA International 2015 – Orlando, ZDA – 1.-5.12.2015  
- Irish Open 2015 – Dublin, Irska -2.-5.12.2015 
- K&D Graphics Grand Prix  - Los Angeles, ZDA - 7.-12.12.2015  
- Italian International 2015 – Milano, Italija,  8.-11.12. 2015 
- Botswana International 2015 – Lobatse, Bocvana – 10.-13.12.2015 
- Mexico City Grand Prix – Mexico City, Mehika – 15.-20.12.2015 

 

 

V letu 2015 so se slovenski igralci badmintona udeležili enega večjega tekmovanja, in sicer: 

- 1. Evropskih iger v Bakuju, kjer pa žal niso dosegli vidnejšega rezultata. 



 

 

11/25

 

 

Na zmagovalni oder se je konec maja uspelo uvrstiti Iztoku Utroši, ki je bil drugi med posamezniki v 
Latviji ter bil je tretji med posamezniki septembra v Ukrajini. Alen Roj je bil tretji v Kazahstanu in drugi v 
Egiptu. Nika Arih in Petra Polanc sta bili v ženskih dvojicah drugi na Slovaškem, Martin Cerkovnik in Ana 
Marija Šetina pa prav tako na Slovaškem tretja v mešanih dvojicah. Imeli smo še nekaj uvrstitev med 8 in 
med 16. 

V Ljubljani se je nadaljevalo delovanje Slovenskega nacionalnega badmintonskega centra (v nadaljevanju SNBC) 
pod vodstvom Indre Setiawana, po njegovem odhodu v mesecu septembru pa sta vodenje prevzela začasno 
Dušan Skerbiš in Maja Kersnik. 

Center je deloval v Športni dvorani Dolgi Most ter športni dvorani Medvode. V program SNBC so bili vključeni: 
Kaja Stanković, Primož Flis, Miha Ivanič, Martin Cerkovnik, Katarina Beton, Ana Marija Šetina, itd... Iztok Utroša 
trenira pod vodstvom osebnega trenerja Denysa Peshekhonova v Lendavi. Poleg ostalih pa se v delo SNBC 
vključujejo določeni mlajši igralci. Med zimskimi in prvomajskimi počitnicami so v SNBC trenirali vsi kadetski , 
mladinski in članski reprezentanti iz okolice Ljubljane. V povprečju tekmovalci naredijo 8-10 badmintonskih 
treningov (1,5 do 2 ur) na teden. Poleg badmintonskih treningov opravijo tekmovalci še specialne treninge za 
vzdrževanje splošne in specialne kondicije. 
 
 
DOSEŽENI CILJI  
 

- Uvrstitve na zmagovalni oder na mednarodnih (kvalifikacijskih) turnirjih za posamično EP in SP 
in tako tudi kvalifikacija na 1. Evropske igre v Bakuju. 
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Mlade reprezentance 
 

POROČILO O DELU MLADIH REPREZENTANC V LETU 2015 
 
V letu 2015 se je mladinska reprezentanca Slovenije udeležila naslednjih mednarodnih turnirjev: 

- Hungarian Junior 2015 – Pecs, Madžarska – 12.-15.2.2015 
- German Junior – Berlin, Nemčija- 5.-8.3.2015 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Italije 2015 – Rim, Italija – 13.-15.3.2015  
- EP do 19 let – Lubin, Poljska -26.3.-4.4.2015 
- Nations Future Cup U17 – Judenburg, Avstrija – 1.-5.4.2015  
- Mednarodno člansko prvenstvo Hrvaške – Zagreb – 9.-12.4.2015 
- Mednarodno člansko prvenstvo Slovenije - Medvode – 7.-10.5.2015 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Bolgarije – Pazardzhik, 14.-16.8.2015 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Romunije – Temišvar, 21.-23.8.2015 
- Mednarodno člansko prvenstvo Slovaške – Trencin, 27.-30.8.2015 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Belgije – Herstal, 18.-20.9.2015 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Švice – Ženeva, 29.9.-2.10.2015 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Hrvaške – Dubrovnik, 7.-9.10.2015 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije – Mirna, 21.-23.10.2015 
- Svetovno mladinsko prvenstvo – Lima, Peru, 2.-13.11.2015 
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- Mednarodno mladinsko prvenstvo Češke – Orlova, 17.-20.11.2015    

V letošnji sezoni so za mladinsko reprezentanco nastopili: 
 
Fantje: 

 
Dekleta: 

 
- Miha Ivanič                         
- Andraž Krapež 
- Sebastijan Miklič 
- Urban Herman 
- Martin Cerkovnik 
- Tilen Zalar 
- Rok Jerčinovič 
- Miha Ivančič 
- Urban Kolenc 
- Gašper Krivec 

 
- Katarina Beton 
- Cecilija Barut 
- Ema Cizelj 
- Nika Arih 
- Nastja Stovanje 
- Lia Šalehar 
- Iza Šalehar 
- Petra Polanc 
- Kama Saje 

  
Mlade reprezentance so nastopale tudi na vseh domačih tekmovanjih, tako v njihovih mlajših starostnih 
kategorijah kot tudi že članski konkurenci. Opravili so tudi kar nekaj skupnih reprezentančnih treningov v 
Medvodah, nadaljujemo pa tudi s projektom strokovne podpore na kondicijskem področju, kjer 
sodelujemo z dr. Mitjo Bračičem. 
 
 
DOSEŽENI CILJI  
 
REZULTATI 
 
Širša mladinska ekipa je v letu 2015 odigrala 13 mednarodnih turnirjev. Od tega 10 turnirjev za evropsko 
mladinsko serijo in  3 turnirje za evropsko člansko serijo turnirjev (šteje tudi za evropsko mladinsko 
jakostno lestvico). Mladinska reprezentanca je nastopila na Evropskem prvenstvu do 19 let na Poljskem 
ter tudi na Svetovnem mladinskem turnirju v Peruju. 
Rezultatsko smo bili bolj uspešni v drugem delu sezone, saj smo na turnirjih v prvi polovici dosegli le eno 
uvrstitev na zmagovalni oder: 
 

- MMP Italije – 3.mesto fantje posamezno – Miha Ivanič 
- MMP Romunije – 1.mesto fantje posamezno – Miha Ivanič 
- MMP Romunije – 2.mesto fantje posamezno - Martin Cerkovnik 
- MMP Romunije – 2.mesto dekleta posamezno – Ema Cizelj 
- MMP Romunije – 3.mesto dekleta posamezno – Lia Šalehar 
- MMP Romunije – 2.mesto fantje dvojice – Martin Cerkovnik/Miha Ivanič 
- MMP Romunije – 2.mesto dekleta dvojice – Lia Šalehar/ Iza Šalehar 
- MMP Romunije – 3.mesto dekleta dvojice – Nika Arih/ Nastja Stovanje 
- MMP Romunije – 1.mesto mešane dvojice – Miha Ivanič/Nika Arih 
- MMP Romunije – 3.mesto mešane dvojice – Martin Cerkovnik/Iza Šalehar 
- MP Slovaške – 2.mesto ženske dvojice - Nika Arih/Petra Polanc 
- MMP Švice – 1.mesto fantje dvojice – Andraž Krapež in Miha Ivanič 
- MMP Hrvaške – 3.mesto fantje posamezno – Martin Cerkovnik 
- MMP Hrvaške - 3.mesto fantje posamezno – Miha Ivanič 
- MMP Hrvaške – 2.mesto dekleta posamezno – Petra Polanc  
- MMP Hrvaške – 3.mesto dekleta posamezno – Nika Arih 
- MMP Hrvaške – 3.mesto dekleta posamezno – Ema Cizelj 
- MMP Hrvaške – 2.mesto fantje dvojice – Urban Herman/Martin Cerkovnik 
- MMP Hrvaške – 3.mesto dekleta dvojice – Ema Cizelj/Petra Polanc 
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Državni prvaki 2015: 
 

- Ligaško člansko tekmovanje – Mr. Pet Medvode 
 

- Člansko DP  
 
Moški posamezno:      Iztok Utroša (BK Mladost) 
Ženske posamezno:     Kaja Stanković (BK Ljubljana) 
Moške dvojice:              Luka Petrič / Alen Roj (BK Branik / BK Kungota) 
Ženske dvojice:             Nika Arih / Kaja Stanković (BK Mirna/ BK Ljubljana) 
Mešane dvojice:           Luka Petrič /Tina Kodrič (BK Branik / BK Kungota) 

 
- DP do 19 let 

 
Fantje posamezno:       Andraž Krapež (BK BIT) 
Dekleta posamezno:    Nika Arih (BK Mirna) 
Fantje dvojice:               Andraž Krapež/ Miha Ivanič (BK BIT/ BK Medvode) 
Dekleta dvojice:            Iza Šalehar/ Lia Šalehar (BK Kočevje) 
Mešane dvojice:            Miha Ivanič/ Lia Šalehar (BK Medvode/ BK Kočevje) 

- MMP Hrvaške – 3.mesto mešane dvojice – Miha Ivanič/Nika Arih 
- MMP Slovenije – 3.mesto fantje posamezno – Miha Ivanič 
- MMP Slovenije – 3.mesto dekleta dvojice – Nika Arih/Petra Polanc  
- MMP Slovenije – 2.mesto mešane dvojice – Ema Cizelj 
- MMP Slovenije – 3.mesto mešane dvojice – Miha Ivanič/Nika Arih  
- MMP Češke – 3.mesto fantje dvojice – Urban Herman/Martin Cerkovnik 
- MMP Češke – 3.mesto dekleta dvojice – Ema Cizelj/Petra Polanc 

 
Na Evropskem prvenstvu do 19 let nismo dosegli vidnejšega rezultata, kljub dobrim prikazanim igram. V 
predtekmovalni skupino so naši zabeležili eno zmago (proti Bolgariji 3:2) in dva poraza (proti Franciji 0:5 
in proti Škotski 1:4) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. V dvojicah sta se Miha Ivanič in Andraž Krapež 
uspela prebiti do osmine finala.  
 
Na Mladinskem SP v Peruju sta se uspela Andraž Krapež in Miha Ivanič uvrstiti v osmino finala, kar je 
izenačenje najboljše slovenske uvrstitve do sedaj. Ekipa je osvojila 26. mesto. 
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- DP do 17 let 
 
Fantje posamezno:        Miha Ivanič (BK Medvode) 
Dekleta posamezno:     Ema Cizelj (BK Mirna) 
Fantje dvojice:                Miha Ivanič/ Rok Jerčinovič (BK Medvode) 
Dekleta dvojice:             Petra Polanc/ Ema Cizelj (BK Medvode/ BK Mirna) 
Mešane dvojice:             Miha Ivanič/ Lia Šalehar (BK Medvode/ BK Kočevje) 

 

- DP do 15 let 
 
Fantje posamezno:        Domen Laznik (BK Mirna) 
Dekleta posamezno:     Lia Šalehar (BK Kočevje) 
Fantje dvojice:                Urban Kolenc / Domen Laznik (BK Mirna) 
Dekleta dvojice:             Anja Koman/ Petra Polanc (BK Kungota/ BK Medvode) 
Mešane dvojice:             Domen Laznik/ Lia Šalehar (BK Mirna/ BK Kočevje) 

 

- DP do 13 let 
 
Fantje posamezno:         Miha Masten (BK Branik) 
Dekleta posamezno:      Maruša Vračar (BK Olimpija) 
Fantje dvojice:                 Miha Masten/ Mark Mesarič (BK Branik/ ŠRD Konex) 
Dekleta dvojice:              Nike Brajkovič/ Neža Frank (BK Ljubljana/ BK Branik) 
Mešane dvojice:              Miha Masten/ Maruša Vračar (BK Branik / BK Olimpija) 

 

- DP do 11 let 
 
Fantje posamezno:             Anel Hac Györköš (BK Mladost Lendava) 
Dekleta posamezno:          Anja Jordan (BK Ljubljana) 
Fantje dvojice:                     Anel Hac Györköš / Mark Koroša (BK Mladost Lendava/ BK Kungota) 
Dekleta dvojice:                  Lina Pipan/ Špela Alič (BK Medvode / BK Olimpija) 
Mešane dvojice:                  Anel Hac Györköš / Špela Alič (BK Mladost Lendava/ BK Olimpija) 

 

- Veterani +35 
 
Moški posamezno:        Jurij Rudolf (BK Branik) 
Ženske posamezno:      Brigita Golob (BK Kungota) 
Moške dvojice:               - 
Ženske dvojice:              Irena Avsenik / Maja Mujkič (BK Ljubljana / BK Bit) 
Mešane dvojice:            Gregor Novak/ Irena Avsenik (BK Ljubljana) 

 

- Veterani +45 

 
Moški posamezno:       Jago Vega (BK Branik) 
Ženske posamezno:      Andreja Preložnik (BK Karizma) 
Moške dvojice:               Janez Vtič / Jurij Zaletel (ŠD Badminton) 
Ženske dvojice:              Klavdija Blažek / Andreja Preložnik (ŠD Sele Vrhe/BK Karizma)  
Mešane dvojice:            Jurij Zaletel / Mateja Remec (ŠD Badminton/ BK Olimpija) 
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Slovenska badmintonska liga 
 

Končni vrstni red:   
                   

  

1. Mr. Pet Medvode  

2. TEM Mirna 

3. BK Kungota 

4. BK Bit 

5. BK Branik 

6. BK Olimpija 

7. ŠRD Idrija 

8. Mirna mladi 

9. Medvode mladi 

10. ŠRD Konex club 

 

 
V sezoni 2014/15 je v Slovenski badmintonski ligi nastopalo 10 ekip, od tega se je na finalni dan uvrstilo 8 
najboljših ekip. Polfinalna para v skupini za državnega prvaka sta bili ekipi TEM Mirna in  BK Bit, ter ekipa Mr. 
Pet Medvode in BK Kungota. Ekipi TEM Mirna in Mr. Pet Medvode sta si s polfinalnima zmaga priborili nastop v 
finalu. S tesnim izidom je slavila ekipa Mr. Pet Medvode, kar je pomenilo, da se je ekipa Medvod po dveh letih 
ponovno osvojila naslov ekipnih državnih prvakov. V sezoni, kjer so za ekipo Medvode igrali samo doma vzgojeni 
mladi igralci, je bil ta naslov presenečenje in velika pohvala za dobro delo.. V senci finalnega boja je potekal boj 
za 3. mesto, kjer je ekipa BK Kungote premagala BK Bit in tako osvojila končno 3. mesto. V boju za mesta od 5. do 
8. je najprej ekipa Olimpije brez boja dobila dvoboj proti ekipi Mirna mladi, BK Branik pa je z rezultatom 3:0 
premagal ekipo ŠRD Idrija, ki je nato brez boja osvojila končno sedmo mesto. Ekipa Branika je bila v dvoboju za 
5. mesto z rezultatom 3:2 boljša od Olimpije. 

 

2.3.  POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE 
 
V letošnji sezoni se Tekmovalni pravilnik bistveno spremenil, saj je bil določen nov sistem tekmovanj za 
mladinske turnirje do 15, do 17 in do 19 let ter za A in B turnirje. Spremembe so se pokazale kot pozitivne, imajo 
pa seveda tudi svoje pomanjkljivosti. Vendar menimo, da je potrebno v določenem sistemu vztrajati vsaj eno  
določeno obdobje, saj se vse dobre in slabe strani pokažejo v daljšem obdobju kot eno samo sezono. Vsekakor pa 
je bistveno, da je sistem v osnovi pozitivno sprejet. Sistem za turnirje do 11 in do 13 let je zelo ustrezen, tako da 
je ostal isti kot v preteklosti. 
 
Tekmovanja pod okriljem BZS je TK spremljala preko programa Tournament Software. V letu 2015 ni bilo večjih 
težav pri organizaciji turnirjev, tudi sodniki so korektno opravljali svoje delo. Vse lestvice BZS so bile ažurne 
objavljene, zaradi manjših napak pa je prihajalo bodisi zaradi napak v registru igralcev, kar morajo klubi urediti 
sami, bodisi zaradi napak v zapisu vrstnega reda oz. rezultatov posameznih turnirjev. Ob tem pozivamo vse 
klube in igralce naj redno pregledujejo ustrezno število točk, da se morebitne napake popravi čim hitreje in ne 
tik pred določenim turnirjem oz. morebiti že po objavi žreba. Predvsem pa je nujno potrebno, da vsi klubi 
ustrezno uredijo svoj register igralcev.  

 

Pripravil: Tadej Šeme, predsednik TK BZS 
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2.4.  POROČILO ODBORA ZA REKREACIJO IN VETERANE 
 
Tudi v letu 2015  je bil glavni odbora delo z igralci na rekreativnem nivoju. Članstvo v BZS nenehno narašča, 
predvsem v tistih sredinah, kjer igralci še ne delujejo v klubih, ki so člani Badmintonske zveze Slovenije. Tako se 
vpisuje igralce v ŠD Badminton, ki predstavlja kot začasno rešitev, dokler se ne ustanovi nov klub ali že obstoječi 
klub ali društvo ne postane del BZS. Naloga BZS in društva je tudi, da spodbuja ustanavljanje novih klubov, ki 
imajo že svoje igralce. 
BZS je nadaljevala že ustaljeno delo preteklih let  predvsem na organizaciji, soorganizaciji in pomoči ostalim 
klubom pri organizaciji badminton turnirjev. V letu 2015 je bilo izpeljanih 25 turnirjev, poleg tega pa smo 
spremljali tudi Koroško ligo, Trump ligo v Kungoti. Poskusno smo v sistem točkovanja za rekreativno Trump 
lestvico vključili tudi nastope v prej omenjenih ligah in s tem motivirali igralce, da se udeležujejo tudi ostalih 
rekreativnih turnirjev.  
V letu 2015 smo redno objavljali novice na spletni strani BZS. Rekreativni igralci imajo na svojem zavihku vse 
potrebne podatke (razpise, novice, obvestila, lestvice itd.) 
 
Glavne naloge odbora v letu 2015: 

- Oblikovanje koledarja tekmovanja za rekreativne turnirje. V letu 2015 smo pričeli z okvirnim 

oblikovanjem koledarja nekoliko prej kot v preteklih letih. Tako je bil osnutek koledarja narejen že 

konec pretekle sezone, kar se je kasneje pokazalo kot zelo dobra poteza. Večina organizatorjev je tudi 

obdržala svoje vsakoletne termine, prilagoditi pa smo se morali tudi drugim tekmovanjem, ki ne štejejo 

za rekreativno Trump lestvico. 

 
- Oblikovanje razpisa tekmovanja. Skupaj z organizatorjem oblikujemo razpis tekmovanja, ki mora 

vsebovati vse potrebne informacije o tekmovanju. Predvsem je pomembno, da so termini posameznih 

disciplin smiselno opredeljeni. Prav tako mora razpis vsebovati vse potrebne logotipe (BZS, ŠD 

Badminton), tako da je razvidno, da turnirji potekajo preko zveze oz. v sodelovanju z društvom. V 

kolikor ima organizator dovolj izkušenj, lahko oblikuje razpis tudi sam. 

 
- Obveščanje in promocija turnirja. BZS in ŠD Badminton skrbita za učinkovito obveščanje vseh igralcev za 

posamezne turnirje. Najučinkovitejši način poteka preko spletne strani, kjer igralci dobijo pravočasno 

vse potrebne informacije o turnirjih. Prav tako poteka tudi obveščanje preko pošiljanje razpisov po e-

pošti in objavljanje na spletni strani BZS-ja. 

 
- Pomoč pri zbiranju prijav za posamezne turnirje in dopolnjevanje registra igralcev. Pred vsakim 

turnirjem smo preverili prijavljene igralce in v primeru, da igralci še niso bili člani katerega izmed 

registriranih klubov ali v registru BZS-ja, smo na samih turnirjih pridobivali podatke igralcev, ki so 

potrebni za vpis v register. 

 
 

- Uporaba Tournament Plannerja. V letu 2015 so skoraj vsi organizatorji uporabljali program za vodenje 

turnirjev Tournament Planner. Pri tem smo jim pomagali v obliki vodenja turnirja oz pomoči pri 

izobraževanju dela s tem programom. Prav tako smo jim pomagali pri postavljanju nosilcev, žrebanju in 

oblikovanju časovnice.  

 
- Fotografiranje dogodkov na turnirju in pisanje poročil o tekmovanjih. O vsakem tekmovanju je bilo 

napisano poročilo, prav tako pa smo za vsako tekmovanje pripravili galerijo slik, kjer je bil zabeležen 

utrip tekmovanja. Vse fotografije in poročila so bila objavljena na spletni strani BZS. 
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- Točkovanje rezultatov tekmovanj in vodenje lestvice. Lestvica je bila vodena po pravilniku Trump 

lestvice.  

 
- Skupaj je bilo v letu 2015 uspešno organiziranih 25 turnirjev v vseh regijah, kjer je nastopilo čez 500 

igralcev iz Slovenije in tujine ( Hrvaška, Srbija in BIH). 

Pripravil: Miha Košnik 

 
 
2.5. Slovenija igra badminton 

 
Badmintonska Zveza Slovenije je na podlagi odobrenih sredstev s strani Fundacije za šport in lastnih sredstev, v 
sodelovanju z šestimi slovenskimi klubi, v času od 31.8. do 31.10.2015, izvajala projekt Slovenija igra badminton. 
Projekt je bil namenjen popularizaciji in predstavitvi badmintona širšemu krogu ljudi v celotni Sloveniji in je bil 
nadaljevanje projektov, ki smo jih izvedli v preteklih letih, ter se je v veliki meri povezoval s projektom Svetovne 
badmintonske zveze (BWF), Shuttle time, v okviru katerega se izobražuje športne pedagoge za predstavljanje 
badmintona v osnovnih in srednjih šolah.  
 
Projekt je bil oglaševan na naslednje načine: 

- objavljeno je bilo vabilo na spletni strani BZS, ter objavljena vabila na večina spletnih straneh slovenskih 
klubov,  

- 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 slovenskih klubov, vendar pa je bil program izveden v šestih klubih. Sodelovali so 
naslednji klubi: BK Bit, BK Branik, BK Kungota, BK Medvode, ŠRD Konex club in ŠD Sele vrhe. Klubi so z Zvezo 
podpisali pogodbe. Vsem klubom se je ponudilo sofinanciranje v enaki višini (500,00 EUR), vendar pa bodo 
nekateri klubi prejeli manj sredstev, saj niso predložili dovolj računov, drugi pa več, ker so program izvedli v 
večjem obsegu. Zveza je tako poskrbela za celotno koordinacijo projekta, ter v sodelovanju s tremi klubi 
organizirala seminarje Shuttle time. Petih seminarjih (31.8. Medvode, Konex, 10.10. Slovenj Gradec, 26.10. 
Žirovnica, Podbočje), ki so bili za učitelje brezplačni, se je udeležilo preko 80 športnih pedagogov in učiteljev 
badmintona. BZS je v namen akcije po subvencionirani ceni kupila 60 badmintonskih kompletov (12 loparjev in 
3 tube plastičnih žog) in jih ponudila sodelujočim šolam in klubom.  
 
V letošnjem letu se je projekt nadaljeval v smeri prepoznavanja badmintona in smeri množičnosti, kar je bil naš 
osnovni cilj. Badminton se je tako predstavil več kot 100 športnim pedagogom, nato pa v sodelovanju s klubi na 
več kot 35 šolah. Badminton je spoznalo in tudi preskusilo več kot 3500 otrok. Ob tem se bi še enkrat zahvalili 
Fundaciji za šport, ki že nekaj let podpira ta projekt in nam omogoča, da lahko z minimalnimi stroški in 
predvsem z veliko željo širimo badminton in ga predstavljamo tam, kjer ga še ne poznajo. 
 
Pripravil: 
Matevž Šrekl 
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2.6. 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. 
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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, tako je bilo konec leta 2015 v Sloveniji registriranih 12 inštruktorjev 
ter 328 registriranih učiteljev Shuttle time, ki so opravili seminar. V letu 2016 bomo nadaljevali z organizacijo 
seminarjev, ki jih bomo skušali organizirati na področjih, kjer badmintona še ne poznajo. 
 

  

 

2.7.  POROČILO ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE  

 
V letu 2014 je bilo po programu izpeljano usposabljanje za naziv vaditelj badmintona (1. stopnja). Ker je bil 
seminar sofinanciran iz ESS, je bila prijava za usposabljanje brezplačna. 
V letu 2014 je bil izpeljan en seminar za vaditelje badmintona. Seminar je potekal v Ljubljani v ŠC Dolgi most v 
treh vikendih v mesecu juniju in juliju (od 14.6. do 3.7.2014), udeležilo pa se ga je 22 kandidatov. Vsi kandidati so 
uspešno opravili usposabljanje in izpitne obveznosti ter si pridobili naziv vaditelj badmintona. Ker se je 
zaključilo obdobje sofinanciranja seminarjev s strani ESS, bodo seminarji v naslednjem letu samoplačniški. 
 
Pripravil: 
Miha Košnik, vodja odbora za izobraževanje 
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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 na BZS zaposlen Rok Trampuž – ŠRD Konex 
club. 
 
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 

 
 
NPŠŠ ŠRD Konex club 
 
Na Konexu se izvaja progam NPŠŠ  že 7 leto v tem času se za 50% dvignilo članstvo. Poleg dviga članstva želimo, 
da se vadeči redno udeležujejo tekmovanj na nivoju BZS (od najmlajših do članov) in nacionalne panožne 
športne šole, kjer tekmujejo za letvico NPŠŠ. Trenutno je v PŠŠ vključenih 80 vadečih od 6 leta starosti naprej.  
Hkrati s tem pa ŠRD Konex club aktivo sodeluje v vseh programih BZS: izobraževanje, nudenje prostora za 
treninge SNBC. 
 
Poleg tekmovalnih ambicij in dela pa želi ŠRD Konex club postati stalnica na badmintonskem klubskem nivoju.  
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Poleg razvoja mladih športnikov pa mora vodja NPŠŠ poskrbeti tudi za izobraževanje kadrov. Trenutno v  
Konexu delujejo: 

- Uroš Stanković, profesor športne vzgoje in trener mladih 
- Eva Miklič, vaditeljica badmintona 
- Alan Kreiziger, vaditelj badmintona 
- Katja Lorber, vaditeljica badmintona 
- Simon Kršinar, vaditelj badmintona 

 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati klub pa so: 

- redno izplačilo plače (80% sofinancira MŠŠ, ostalo Konex 20% + regres in dnevnice) 
- prostorske pogoje 
- kadrovske pogoje 

 
V mesecu februarju je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo razpis za NPŠŠ za novo štiriletno 
obdobje (2016 – 2020). Na razpis sta se prijavila dva kluba BK Medvode s trenerko Majo Kersnik in ŠRD Konex 
club s trenerjem Rokom Trampužem. Na razpisu je bila izbrana NPŠŠ BK Medvode. 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, vodja OVŠ 
 

 

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 2015 (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 2015 so bili v okviru BZS organizirani naslednji 
mednarodni turnirji: 

 
- Mednarodni mladinski turnir - Donut cup, marec 2015, Zg. Kungota; 
- Mednarodni mladinski turnir  – Srebrna žogica, april 2015, Lendava; 
- Mednarodni članski turnir – FZ Forza Slovenia International 2015, maj 2015, Medvode; 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije – TEM JUNIOR, oktober 2015, Mirna; 
- Mednarodno prvenstvo v mlajših starostnih skupinah TEM YOUTH, oktober 2015, Mirna; 
- Mednarodni mladinski turnir – Medvode Forza Cup 2015, december 2015, Medvode. 
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2.10. KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ 
 
Badmintonska zveza Slovenije in Dušan Skerbiš kot nacionalni panožni koordinator (izvedeno pod okriljem 
Zavoda RS  za šolska športna tekmovanja v badmintonu smo v letu 2015 uspešno organizirali 4 državna 
tekmovanja, in sicer: 

- OŠ DP za posameznike – 10.3.2015 v Murski Soboti – nastopilo 85 tekmovalcev  

- OŠ DP ekipno – 14.4.2015 v Medvodah – nastopile 4 ekipe pri kategoriziranih in 15 ekip pri 

nekategoriziranih  

- SŠ DP za posameznike – 20.1.2015 v Medvodah – nastopilo  109 tekmovalcev 

- SŠ DP ekipno – 14.4.2015 v Medvodah -  nastopilo 6 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. 
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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, predsednik BZS, ki je bil v letu 2012 (do aprila) tudi član upravnega 
odbora BEC (BEC Council). 

  
V letu 2015 je BZS v sodelovanju z Badminton Europe organizirala mednarodna polenta šola badmintona 
(Summer School 2015), ki je potekal v mesecu juliju v Podčetrtku, v Termah Olimia. Summer Schoola se je 
udeležilo 46 igralcev iz 15 držav, 22 trenerjev iz 16 držav, ter 10 trenerjev inštruktorjev, skupno torej 78 
udeležencev, ki so preživeli 7 napornih dni. Trenerji so po uspešno opravljenem izpitu pridobili naziv BWF 
Coach Level 2.  Odlično organizacijo in super pogoje za delo je potrdila Evropska Zveze, ki je tako izvedbo 
Summer School 2016 ponovno zaupala Sloveniji in Podčetrtku. 

 
M. Šrekl se je kot koordinator  projekta Shuttle time udeležil sestanka koordinatorjev Shuttle time v Kopenhagnu 
(december 2015). Na sestanku so koordinatorji različnih Evropskih držav predstavili kako projekti potekajo v 
posamezni državi, s kakšnimi problemi se srečujejo in kašne bi bile smernice za prihodnost.  
 
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE, 

predsednik Andrej Pohar 
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PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1.2015 DO 31.12.2015 

 
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 297.668€, skupni odhodki 281.107€. Presežek prihodkov 
nad odhodki znaša 16.561€ .  Davek od dohodkov je obračunan v višini 326€, čisti presežek prihodkov znaša 
16.235€. 
 
P r i h o d k i 
Tabela: Prihodki po vrstah 

 leto 2015 leto 2014 indeks 

Prihodki MIZŠ 89.356 91.788 0,97 
Prihodki FŠO 103.608 96.254 1,08 
Prihodki iz tujine 37.688 17.132 2,20 
Prihodki od prijavnin,sponzorstev,prodaje 40.404 34.286 1,18 
Prihodki  članarin in prispevkov 16.850 14.350 1,17 
Prihodki od OKS 9.474 7.618 1,24 
Prihodki od participacij - 6.145  
Finančni prihodki 4 182 0,02 
Ostali prihodki 284 784 0,36 

Skupaj prihodki 297.668 268.539 1,11 

 
 Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 
        - prihodki  iz Fundacije  znašajo 35% vseh prihodkov 
        - prihodki Ministrstva  v višini 30% 
        - prihodki od prijavnin,sponzorstev in prodaje badminstnskih kompletov 14% 
        - iz naslova članarin in prispevkov 6% 
        - ostali prihodki 15%  
 
 
 O d h o d k i 
  Tabela: Pregled odhodkov po vrstah:  

 leto 2015 leto 2014 indeks 

Stroški porabljenega materiala 23.750 23.862 1,00 
Stroški storitev 226.055 191.804 1,39 
Odpisi vrednosti 1.352 1.919 0,70 
Stroški dela - 10.552 - 
Dotacije klubom 13.049 28.564 0,46 
Prijavnine,štartnine,igralnine 16.659 11.711 1,42 
Finančni odhodki 242 - - 

Skupaj odhodki 281.107 268.412 1,05 

 
 
 
 
                                                                                      
 
 

 
 
 


