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Spoštovani člani, dragi prijatelji badmintona! 
 
V dosedanjih nagovorih je bil pogled na delovanje 
zveze vedno usmerjen v bodočnost, zato mi tokrat ne 
zamerite, če se ob koncu dveh mandatov predsednika 
ozrem tudi nazaj. Leta minevajo hitro, če se dela 
dobro, in skupaj smo v tem obdobju naredili precej. 
Zveza je danes organizacija z bistveno večjim 
proračunom, z več članstva in z več uspehi, tako 
tekmovalnimi kot organizacijskimi. Kaj od začrtanega 
(ali vsaj po tihem želenega) nam še ni uspelo, a glede 
na stanje zveze danes ne morem reči, da obstajajo 
razlogi, da nam ne bi v najbližji prihodnosti. 
 
Končno smo dočakali tudi medaljo z največjih tekmovanj. Miha in Nika sta badmintonsko 
Slovenijo z bronastimi črkami zapisala na evropski mladinski zemljevid. Ponovno čestitke – in 
hvala! Gre namreč za rezultat,  ki bo vsem olajšal delo v bodoče. Sedaj je namreč jasno, da to 
zmoremo, pa čeprav je konkurenca vsako leto hujša. A ta rezultat je tudi obveznost za naprej. 
Uspehi žal in na srečo terjajo zmage tudi v bodoče. 
 
Zapustiti vodenje tako uspešne družine po osmih letih je težko, zato sem toliko bolj vesel, da 
imamo statutarno zapisano omejitev dveh mandatov. Demokratična organizacija namreč vedno 
potrebuje nove ideje in nov zagon. V najkrajšem času bo potrebno izkoristiti potencial 
rekreativnih tekmovanj in s tem vedno večje množičnosti. Zelo hitro bo potrebno izboljšati 
pogoje za delo z mladimi v klubih, za kar bo potrebno mnogo vlagati tudi v izobraževanje. Še 
naprej bo potrebno skrbeti za finančno vzdržnost programov ter jih ob pridobivanju novih 
sredstev tudi nadgraditi. Hkrati bo potrebno vzdrževati dobro komunikacijo in jo še razširiti 
onkraj meja današnjih ljubiteljev našega športa. Še vedno se namreč nekateri ne zavedajo, da 
samo dobro delovanje zveze dolgoročno pomeni tudi dobro delovanje klubov, kar zagotavlja 
tudi individualne uspehe, tako športne kot trenerske, sodniške, funkcionarske, starševske in 
druge. Vsi ti uspehi pa ponovno povratno vplivajo na delovanje zveze in tako je krog spodbud 
sklenjen. 
 
Zelo me veseli, da bo badminton v kratkem najverjetneje moderniziral sistem štetja in s tem 
naredil še korak naprej v svetovni konkurenci športov. Zaradi dobrega dela evropske in 
svetovne zveze je v našem športu tudi vedno več denarja, kar zagotavlja visoko stopnjo 
profesionalizma ter hkrati stabilnost oziroma predvidljivost. Kdor bo torej želel pripomoči k 
uspehom, bo za to lahko tudi ustrezno finančno nagrajen. Vendar pa je badminton najprej 
potrebno nositi v srcu. 
 
Vsem skupaj zato želim, da še naprej stopamo po poti k vedno novim zmagam. Nasprotnike je 
dovoljeno premagati le na igrišču!  

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 (BEC, 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 Tokiu 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. Zveza 
je tudi članica Mednarodne badmintonske zveze (Badminton World Federation - BWF) in Evropske badmintonske 
zveze (Badminton Europe Confederation - BEC). 

V letu 2017 je v Badmintonsko zvezo Slovenije vključenih 25 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; 

  mag. 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:  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 
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2. POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH BZS 

 

2.1.  POROČILO SODNIŠKE KOMISIJE 
 
Leto 2017 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. 
 
Naš vrhovni sodnik Jožef Kuprivec – Dodo je uspešno opravil akreditacijo in pridobil licenco BWF Accredited 
Referee. Postal je prvi slovenski sodnik z akreditacijo BWF. Vsekakor izjemen uspeh in priznanje za njegovo delo 
in hkrati ves trud ter prizadevanja, ki jih sodniki in sodniška komisija vlagamo v svoje delo in razvoj. Za majhno 
obrobno državo na zemljevidu svetovnega badmintona – neprecenljivo. 
 
BWF je začela v lanskem letu v badmintonu uvajati vrsto novitet ter sprememb s ciljem narediti ta šport še bolj 
zanimiv. Temu procesu moramo slediti tudi sodniki, zato je 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 obstoječe in izobraževanje ter izpit za nove sodnike.  
 
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 (izobrazili smo tri nove sodnike: Matic Ivančič, Kaja Bračič in Nebojša Ilić) in 6 sodnikov z licenco BEC (trije z 
licenco BEC Certificated Umpire in trije z licenco BEC Accredited Umpire). Tako naša prizadevanja in delo 
prinašajo tudi vidne rezultate in potrditev v mednarodnem okolju, kjer smo postali uspešen ter prepoznaven 
ambasador našega badmintona. 
 
Naše uspešno sodelovanje z 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 z BEC akreditacijo, kakor tudi nekateri nacionalni 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: 
 
2017 European Mixed Team Championships (BEC Event) 
Yonex German Open 2016 (GP Gold) 
OUE Singapore open 2017 (Super Series)                  
Yonex All England 2017 (Premier Super Series) 
2017 European Club Championships (BEC Event) 
SCG Thailand Open 2017 (GP Gold) 
European Universities Games 2017 (University/Multi Sport Event)   
2017 BWF World Senior Championships (BWF Event) 
BITBURGER Badminton Open 2017 (GP Gold) 
Scottish Open 2017 (GP) 
         Jožef Kuprivec Dodo 
 
Pripravil: 
Dejan Jureš 
Vodja sodniške komisije BZS 

http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16530&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16528&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=17927&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=18195&clubid=4685&cmsid=239
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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 4 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 maja 2017) 
Kadetska reprezentanca – Denis Pešehonov in Rok Trampuž (do maja 2017) 
 
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. Na decembrskem 
sestanku OVŠ pa smo sprejeli novo interno kategorizacijo, ki je stopila v veljavo s 1.1.2018. 
 
Podrobno je OVŠ spremljal delovanje SNBC 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 – Francija 2017 za ekipe in posameznike 
 
Summer school / Podčetrtek 2017 
 
Evropsko kadetsko prvenstvo – Češka 2017 za ekipe in posameznike 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 
 

 

BEC Summer School – Podčetrtek, julij 2017                                EP do 17 let – Praga, november 2017 
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Članska reprezentanca 
 
 
Člani badmintonske državne reprezentance so leta 2017 nastopali na domačih in mednarodnih turnirjih. Doma so 
nastopili na državnih turnirjih A kategorije ter Članskem državnem prvenstvu za posameznike in dvojice v 
Medvodah februarja 2017.  
 
Mednarodni turnirji, katerih so se udeležili člani reprezentance v letu 2017: 
  

- Yonex Estonian International – Talin – 12.-15.1.2017 
- Austrian Open 2017 – Dunaj – 22.-25.2.2017 
- 52nd Portuguese International – Caldas da Rainha – 9.-12.3.2017 
- Yonex German Open 2017 – Mulheim – 28.2.-5.3.2017 
- Yonex Swiss Open 2017 – Basel – 14.-19.3.2017 
- Orleans International 2017 – Orleans – 30.3.-2.4.2017 
- Victor Croatian International 2017 – Zagreb – 13.-16.4.2017 
- Člansko EP za posameznike in dvojice 2017 – Kolding – 25.-30.4.2017   
- FZ Forza Slovenia International 2017 – Medvode – 11.-14.5.2017 
- Czech International 2017 – Karvina – 17.-20.5.2017 
- Romanian International 2017 – Temišvar – 25.-28.5.2017 
- Eurasia Bulgarian International – Sofija – 14.-17.8.2017 
- Yonex Slovak Open – Trenčin – 30.8.-2.9.2017 
- Victor Polish International – Bierun – 21.-24.9.2017 
- Li-Ning Czech Open – Brno – 27.-30.9.2017 
- Hatzor International 2017 – Hatzor – 25.-28.10.2017 
- Yonex Hungarian International 2017 – Budimpešta – 2.- 5.11.2017  
- Yonex Welsh International 2017 – Cardiff – 29.11.-2.12.2017 
- FZ Forza Irish Open – Dublin – 5.-8.12.2017 
 

V Medvodah in Ljubljani se nadaljuje delovanje Slovenskega nacionalnega badmintonskega centra (v nadaljevanju 
SNBC) pod vodstvom novega trenerja Yasena Borisova (od decembra 2016). 
 
V program SNBC so vključeni: Martin Cerkovnik, Andraž Krapež, Miha Ivanič, Miha Ivančič, Gašper Krivec ter Nika 
Arih, Petra Polanc, Kaja Stanković, Lia Šalehar, Iza Šalehar. Poleg ostalih pa se v delo SNBC vključujejo določeni 
mlajši igralci. Med zimskimi počitnicami so v SNBC trenirali vsi kadetski, mladinski in članski reprezentanti iz 
okolice Ljubljane. V povprečju tekmovalci naredijo 10 badmintonskih treningov (1,5 do 2 uri) na teden. Poleg 
badmintonskih treningov opravijo tekmovalci še specialne treninge za vzdrževanje splošne in specialne kondicije. 
Na tem področju sodelujemo z dr. Mitjem Bračičem. 
 
Od sredine junija naprej se reprezentanti intenzivno pripravljajo na novo sezono. Vsi treningi potekajo 
organizirano v Ljubljani pod vodstvom glavnega trenerja. Med 8. in 15. julijem je reprezentanca opravila priprave 
v Podčetrtku, med 30.7. in 6.8.2017 pa še priprave na Mirni. Med jesenskimi počitnicami je članska reprezentanca 
opravila priprave v Lendavi. Vse druge treninge in priprave so opravili v Ljubljani in v Medvodah  
 
 

1. DOSEŽENI CILJI  
 
Rezultati na zmagovalni oder: 
 

- Victor Croatian International 2017 2016 – 3. mesto ženske dvojice – Lia in Iza Šelahar 
- Czech International 2017 - 3. mesto moške dvojice – Andraž Krapež s tajskim partnerjem  
- Romanian International 2017- 1. mesto moške dvojice – Andraž Krapež s tajskim partnerjem  
- Yonex Slovak Open – 1. mesto moški posamezno Andraž Krapež 
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- Yonex Slovak Open – 3. mesto moški posamezno Miha Ivanič 
- Yonex Slovak Open – 2. mesto moške dvojice Miha Ivanič in Andraž Krapež 
- Hatzor International 2017 – 1. mesto moški posamezno Miha Ivanič 

 
Doseženi splošni cilji: 
 

- Oblikovanje nove mlade ekipe, ki se že prebija iz kvalifikacij v glavne žrebe večjih mednarodnih 
članskih tekmovanj. Tudi že dosežene uvrstitve med 3 na članskih mednarodnih turnirjih nižjega 
in srednjega nivoja. 

- Pridobitev novega kakovostnega kadra (bolgarski trener Yasen Hernaniev Borisov) za delo z novo 
mlado ekipo. 

 

 

Miha Ivanič                       Miha Ivanič, Yasen Borisov, Andraž Krapež                Miha Ivanič in Andraž Krapež 

 

 

Mlade reprezentance 
 
V letu 2017 se je mladinska/kadetska reprezentanca Slovenije udeležila naslednjih mednarodnih 
turnirjev: 
 

- Hungarian Junior 2017 – Pecs, Madžarska – 9.-12.2.2017 
- Polish U17 International – Lubin, Poljska – 15-18.2.2017 
- Italian Junior 2017 – Milano, Italija – 31.3.-2.4.2017 
- Nations Future Cup U17 – Podčetrtek – 30.3.-2.4.2017 
- EP do 19 let – posamično in ekipno – Mulhouse, Francija – 7.4.- 16.4.2017 
- Valamar Junior Open – Dubrovnik, Hrvaška – 5.-7.5.2017 
- Bulgarian Junior International 2017– Pazardhzik, Bolgarija – 11.-13.8.2017 
- Romanian Junior 2017 – Arad, Romunija – 1.-3.9.2017 
- FZ Forza Zagreb U17 Open 2017 – Zagreb, Hrvaška – 8.-10.9.2017 
- Yonex Slovak Junior 2017 – Trenčin, Slovaška – 6.-8.10.2017 
- TEM Slovenia Junior International 2017 – Mirna, Slovenija – 27.-29.10.2017 
- FZ Forza Czech Junior 2017 – Orlova, Češka – 17.19.11.2017 
- EP do 17 let – posamično in ekipno - Praga, Češka – 21.-29.11.2017 
- IX Portuguese Junior 2017 – Caldas de Rainha, Portugalska – 1.-3.12.2017 
- Yonex Estonian Junior 2017 – Tartu, Estonija – 8.-10.12.2017 
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V letošnji sezoni so za mladinsko in kadetsko reprezentanco nastopili: 
 
Fantje: 

 
Dekleta: 

 
- Miha Ivanič                         
- Tilen Zalar 
- Rok Jerčinovič 
- Miha Ivančič 
- Gašper Krivec 
- Domen Laznik 
- Ian Spiller 
- Klemen Lesničar 
- Grega Šuštar 
- Tej Kolar 
- Miha Masten 
- Blaž Smrkolj 
- Anej Cizelj 
- Jaka Ivančič 

 
- Ema Cizelj 
- Nika Arih 
- Petra Polanc 
- Nastja Stovanje 
- Maruša Vračar 
- Neža Frank 
- Taja Pipan 
- Urška Potočnik 
- Špela Pipan 
- Nike Brajkovič 

  
Pionirji do 15 let so nastopili na mednarodnih turnirjih na Hrvaškem, v Srbiji, Madžarski, 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 v članski konkurenci. Opravili so nekaj skupnih reprezentančnih treningov v Medvodah in 
v Ljubljani, nadaljujemo pa tudi s projektom strokovne podpore na kondicijskem področju, kjer sodelujemo z dr. 
Mitjo Bračičem. Poletne priprave smo izvedli julija v Podčetrtku, avgusta na Mirni ter novembra v Lendavi. 
Priprave izvajamo skupaj s člansko reprezentanco zaradi racionalizacije stroškov. 
 
 

- DOSEŽENI CILJI  
 
Uvrstitve na zmagovalni oder: 
 

- Italian Junior – 3. mesto dekleta dvojice - Petra Polanc z Moldavko Vlado Gyngo 
- EP do 19 let – 3. mesto mešane dvojice – Miha Ivanič in Nika Arih 
- Romanian Junior 2017– 1. mesto mešane dvojice – Gašper Krivec in Petra Polanc 
- Romanian Junior 2017 – 2. mesto dekleta posamezno – Petra Polanc 
- Romanian Junior 2017 – 2. mesto dekleta dvojice – Petra Polanc z Gyngo (Moldavija) 
- Romanian Junior 2017 – 3. mesto fantje dvojice – Klemen Lesničar in Domen Lonzarič 
- Yonex Slovak Junior 2017 – 1. mesto dekleta dvojice – Petra Polanc z Gyngo (Moldavija) 
- Yonex Slovak Junior 2017 – 2. mesto fantje dvojice – Gašper Krivec in Grega Šuštar 
- Yonex Slovak Junior 2017 – 2. mesto mešane dvojice – Gašper Krivec in Petra Polanc 
- Yonex Slovak Junior 2017 – 3. mesto fantje dvojice – Klemen Lesničar in Domen Lonzarič 
- TEM Slovenia Junior International 2017 – 3. mesto dekleta posamezno – Petra Polanc 
- FZ Forza Czech Junior 2017 – 2. mesto mešane dvojice – Gašper Krivec in Petra Polanc 
- IX Portuguese Junior 2017 – 1. mesto mešane dvojice – Gašper Krivec in Petra Polanc 
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Levo Gašper Krivec in Petra Polanc, zgoraj desno mladinska ekipa, spodaj Domen Lonzarič in Klemen Lesničar  
 
 
 
Državni prvaki 2017: 
 

- Ligaško člansko tekmovanje – BK Bit  
 

- Člansko DP  
Moški posamezno:       Matevž Bajuk (BK Mirna) 
Ženske posamezno:     Kaja Stanković (BK Ljubljana) 
Moške dvojice:              Miha Ivanič / Andraž Krapež (BK Medvode / BK Bit) 
Ženske dvojice:             Iza Šalehar / Lia Šalehar (BK Kočevje) 
Mešane dvojice:            Urban Turk / Ana Marija Šetina (BK Mirna / BK Medvode) 

 
- DP do 19 let 

Fantje posamezno:       Miha Ivanič (BK Medvode) 
Dekleta posamezno:    Ema Cizelj (BK Mirna) 
Fantje dvojice:               Rok Jerčinovič/ Miha Ivančič (BK Medvode) 
Dekleta dvojice:            Nika Arih/ Petra Polanc (BK Mirna / BK Medvode) 
Mešane dvojice:            Miha Ivančič / Petra Polanc (BK Medvode) 
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- DP do 17 let 
Fantje posamezno:        Tej Kolar (BK Medvode) 
Dekleta posamezno:     Petra Polanc (BK Medvode) 
Fantje dvojice:                Jaka Ivančič / Miha Masten (BK Medvode / BK Branik) 
Dekleta dvojice:             Petra Polanc / Nike Brajkovič (BK Medvode/ BK Bit) 
Mešane dvojice:             Klemen Lesničar / Petra Polanc (BK Branik / BK Medvode) 

 

- DP do 15 let 
Fantje posamezno:        Miha Masten (BK Branik) 
Dekleta posamezno:     Nike Brajkovič (BK Bit) 
Fantje dvojice:                Miha Masten / Matic Trojanšek (BK Branik / BK Medvode) 
Dekleta dvojice:             Taja Pipan / Maruša Vračar (BK Medvode/ BK Olimpija) 
Mešane dvojice:             Jan Babnik / Nike Brajkovič (BK Bit) 

 

- DP do 13 let 
Fantje posamezno:         Mark Koroša (BK Kungota) 
Dekleta posamezno:      Anja Jordan (BK Ljubljana) 
Fantje dvojice:                 Anel Hac Győrkőš / Dorian Hranilovič (BK Mladost) 
Dekleta dvojice:              Špela Alič / Lina Pipan (BK Olimpija / BK Medvode) 
Mešane dvojice:              Maj Babnik / Anja Jordan (BK Bit / BK Ljubljana) 

 

- DP do 11 let 
Fantje posamezno:             Vid Koščak (BK Mirna) 
Dekleta posamezno:          Anja Blazina (BK Ljubljana) 
Fantje dvojice:                     Vid Koščak / Dan Križman (BK Mirna) 
Dekleta dvojice:                  Anja Blazina / Ariana Korent (BK Ljubljana) 
Mešane dvojice:                  Gašper Trobec / Anja Blazina (BK Ljubljana) 
 

- Veterani +35 
Moški posamezno:        Samo Lipušček (BK Konex) 
Ženske posamezno:      Brigita Golob (BK Kungota) 
Moške dvojice:               Mitja Bajželj / Gašper Batis (BK Ljubljana) 
Ženske dvojice:              Irena Avsenik / Maja Mujkič (BK Ljubljana) 
Mešane dvojice:            Gašper Batis/ Maja Mujkič (BK Ljubljana) 

 

- Veterani +40 
Moški posamezno:        Gašper Batis (BK Ljubljana) 
 

- Veterani +45 
Moški posamezno:       Jago Vega (BK Bit) 
Ženske posamezno:      Andreja Preložnik (ŠD Sele –Vrhe) 
Moške dvojice:               Janez Vtič / Jurij Zaletel (ŠD Badminton) 
Ženske dvojice:              Klavdija Blažek / Andreja Preložnik (ŠD Sele Vrhe)  
Mešane dvojice:            Darko Duralija / Alenka Satler (BK Ljubljana) 

 

- Veterani +50 
Moški posamezno:       Jurij Zaletel (ŠD Badminton) 
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Slovenska badmintonska liga 
 
 
Končni vrstni red:   

 

1. BK BIT  

2. Mr. Pet Medvode 

3. BK Olimpija 

4. TEM Mirna 

5. BK Branik 

6. BK Konex 

7. BK Medvode mladi 

8. BK Ljubljana 

9. ŠD Sele-Vrhe 1 

10. BK Brežice 

 

 
 

V letu 2017 je bilo v SBL prijavljeno 14 ekip. 6 ekip je igralo v 1. ligi, 4 ekipe v 2. ligi, preostale 4 ekipe pa v 
novoustanovljeni regionalni ligi in sicer na Koroškem. V 1. ligi so bile ekipe razdeljene v dve skupini po 3 ekipe. 
Prvouvrščeni sta se uvrstili v polfinale, tretji ekipi pa sta na finalnem dnevu odigrali tekmo za obstanek v 1. ligi.  
 
Na finalnem dnevu sta tako v polfinalu igrali ekipi Mr. Pet Medvode in BK Tem Mirna ter BK Olimpija in BK Bit. V 
finale so se po pričakovanju uvrstili ekipi Mr. Pet Medvode in BK Bit. V tekmi za tretje mesto so domačini BK 
Olimpija presenetili ekipo BK Tem Mirna in tako osvojili končno tretje mesto. V finalnem obračunu pa smo videli 
lepe in napete tekme. BK Bit je zasluženo premagal s 3:1 branilce naslova Mr. Pet Medvode in je tako osvojil naslov 
ekipnih državnih prvakov. 
 
Končni vrstni red v 1. ligi: 
1. BK Bit 
2. Mr. Pet Medvode 
3. BK Olimpija 
4. BK Tem Mirna 
5. BK Branik 
6. BK Konex 
 
V 2. ligi so igrale 4 ekipe pri čem so se tri uvrstile na finalni dan, četrta pa je izpadla. Na finalnem dnevu se jim je 
pridružila zmagovalka regionalne koroške lige. Tako je izpadla ekipa BK Kungota, na finalni dan v polfinale pa se 
je uvrstila ekipa BK Sele Vrhe1. 
 
V finale 2. liga sta se uvrstili ekipi BK Ljubljana in BK Medvode mladi, uspešnejši pa so bili slednji in si tako priigrali 
pravico nastopa v 1. ligi naslednje leto. Tretje mesto so osvojili igralci BK Sele Vrhe1, četrti pa so končali igralci BK 
Brežice. 
 
Regionalna liga se je pokazala kot zanimiva novost in tako se je tudi število ekip v ligi znatno povečalo. Upamo, da 
bo tako tudi v prihodnje in se bo število ekip v ligi še naprej povečevalo. 
 
Pripravil: mag. Tadej Šeme, koordinator SBL 
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2.3.  POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE 
 
V letu 2017 je TK uspešno delovala, njene naloge so bile ažurno opravljene. Tekmovalni pravilnik se je spremenil 
pri sistemu tekmovanja na mladinskih državnih prvenstvih. V lanskem letu se je zaradi financiranja PŠŠ zelo 
povečalo število igralcev predvsem na mladinskih turnirjih. Sami sistemi tekmovanj so ustrezni, potrebno je le 
izredno premišljeno določiti organizatorje tekmovanj, da lahko za določeno tekmovanje zagotovijo zadostno 
število igrišč.  
 
Vse lestvice so se ažurno objavljale. V izogib manjšim napakam je potrebno dokončati ureditev registra. Tudi 
sodniki vestno opravljajo svoje delo pri oblikovanju končnih rezultatov, ki je osnova za lestvico brez napak. 
 
V lanski sezoni je bila uvedena tudi novost pri ligaškem tekmovanju, saj imamo poleg prve in druge lige tudi 
regionalno ligo na Koroškem. Zmagovalec te regionalne lige se je pridružil drugi ligi na zaključnem turnirju. 
Podobno je tudi letos in tako imamo tudi sedaj večje število klubov v ligaškem tekmovanju. 
 
Na koncu še zahvala vsem klubom, sodnikom in trenerjem za korektno sodelovanje na turnirjih. Ob tem pa 
pozivamo še vse klube, da morebitne predloge za spremembe pisno naslovijo na TK BZS. Le tako jih bomo lahko 
korektno preučili in na koncu tudi upoštevali.   

Pripravil: mag. Tadej Šeme, predsednik TK BZS 

 

2.4.  POROČILO ODBORA ZA REKREACIJO IN VETERANE 
 
V letu 2017 smo beležili več igralcev v registru BZS, prav tako pa tudi več oseb s popolnimi podatki. Članstvo v ŠD 
Badminton še vedno predstavlja začasno rešitev, dokler se ne ustanovi nov klub ali že obstoječi klub ali društvo 
ne postane del BZS.  Tudi v letu 2017 se je poskušalo vzpostaviti dialog oz dogovarjanje s klubi za včlanitev v BZS. 
Prav tako pa se je prizadevalo, da si igralci, ki so trenutno še vodeni pod ŠD Badminton, najdejo primeren klub, ki 
deluje v njihovi bližini oziroma regiji. 
 
Delo Odbora za rekreacijo in veterane, ki sodeluje s ŠD badminton, je potekalo kot že v preteklih sezonah: 

- Sodelovali smo pri  organizaciji, soorganizaciji in pomoči ostalim klubom pri izvedbi badminton turnirjev, 

kjer je bilo to potrebno oz. so klubi izrazili željo. V letu 2017 je bilo izpeljanih oziroma odigranih 26 

turnirjev. Redno smo objavljali novice na  spletni strani BZS. Rekreativni igralci imajo na svojem zavihku 

vse potrebne podatke (razpise, novice, obvestila, lestvice itd.) 

- Pomagali smo 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 2017 so 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.  Opazili smo, da se je operativnost oziroma znanje uporabe TP znatno povečala. 

- 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 in društva ŠD badminton. 

- Točkovanje rezultatov tekmovanj in vodenje lestvice. Lestvica je bila vodena po pravilniku Trump lestvice.  

V letu 2017 se je poskušalo udeležence turnirjev in njihova društva navaditi, da uporabljajo E-prijave. Za vse 
turnirje je bila omogočena E-prijava, vendar pa se je večina še vedno posluževala klasičnega načina prijave preko 
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e-pošte. Zato ostaja glavna naloga v letu 2018, da se udeležence navadi na uporabo E-prijav ter da spoznajo 
prednost prijavljanja na tak način. 
 
Pripravil: Miha Košnik 
 

 
Turnirja Trump lige 

 
2.5. Slovenija igra badminton 

 
Badmintonska Zveza Slovenije je na podlagi odobrenih sredstev s strani Fundacije za šport in lastnih sredstev, v 
sodelovanju z enajstimi slovenskimi klubi, v času od 28.8. do 31.10.2017, 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 s projektom 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 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 rekordno število klubov, in sicer 11. Sodelovali so naslednji klubi: BK Bežigrad, BK Bit, 
BK Branik, BK Komenda, BK Konex, BK Medvode, BK Olimpija, BK Rekreator Črna, ŠD Sele vrhe, ŠD Sv. Ana in ŠZ 
Muta. Klubi so z Zvezo podpisali pogodbe. Vsem klubom se je ponudilo sofinanciranje v enaki višini (300,00 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. Prvim trem seminarjem (29.10.2017 Sv. Ana in 9.11.2017 dva 
seminarja, ki sta bila prestavljena iz avgusta v Medvodah) so sledili še trije seminarji 18.11.2017 – Muta, 
23.11.2017 – Škofije in 2.12.- Pedagoška fakulteta), ki so vsi za učitelje brezplačni. BZS je v namen akcije in 
nadaljevanja dela oz. promoviranja badmintona sodelujočim šolam in klubom ponudila badmintonske komplete 
po subvencionirani ceni.  
Badminton se je v letu 2017 predstavil več kot 160 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 
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 Fot 

Fotografije s projektov Slovenija igra badminton 

 

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. 
  
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 niti z vidika učitelja 
niti otrok, ki se prvič srečujejo s tem športom. 
  



 

 

18/22

 

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 se je nadaljevalo z organizacijo 11 
seminarjev, kjer se je podelilo 180 licenc za Shuttle time učitelje. Lansko leto smo nadaljevali po začrtanem cilju, 
organizaciji 11 seminarjev. Ker smo uspeli zapolniti vse seminarje z najmanj 16 udeleženci, smo organizirali še 
dva dodatna seminarja, tako da je bilo vsega skupaj organiziranih 13 seminarjev, ki se jih je udeležilo 176 učiteljev. 
Kot uspeh si lahko štejemo, da smo seminar organizirali na Obali in sicer v Škofijah, ter v Sv. Ani v Slovenskih 
goricah. V samem projektu Shuttle time je tako sodelovalo skoraj 4.000 otrok. 
 

  

Le eden izmed uspešno izvedenih seminarjev Shuttle Time v Medvodah 

 

Pripravil: Matevž Šrekl 

 

2.7.  POROČILO ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE  

 
Člani komisije: 
Maja Kersnik, Tadej Šeme, Gašper Plestenjak, Rok Trampuž – vodja 
 
V mesecu marcu 2017 smo na BZS v sodelovanju s Fakulteto za šport izvedli usposabljanje – Trener badmintona 
1. Usposabljanja se je udeležilo 18 kandidatov, od tega je uspešno zaključilo usposabljanje 15 kandidatov. 
 
Velik udarec za nadaljnje usposabljanje smo doživeli 30.5.2017, ko je bil sprejet nov Zakon o športu. S sprejetjem 
zakona so se spremenila pravila usposabljanja in hkrati so postali neveljavni vsi programi na prvi stopnji 
usposabljanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bi moralo po sprejemu Zakona o športu imenovati 
Komisijo za potrjevanje programov usposabljanja in Pravilnik o potrjevanju programov usposabljanja. Trenutno 
je imenovana samo Komisija za potrjevanje programov. 
 
V mesecu novembru 2017 pa smo za vse klube, ki prejemajo pomoč PŠŠ, izvedli licenčni seminar v Lendavi. 
Odzvali so se vsi klubi in poslali vsaj enega trenerja. 
  
Pripravil: 
Rok Trampuž 
vodja Komisije 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 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. 

  
  

NPŠŠ BK Medvode 
  

V Medvodah že vrsto let izvajamo programe panožnih športnih šol, saj s tem nabiramo bazo otrok. Poleg široke 
baze igralcev pa je sočasna vizija kluba doseganje vrhunskih rezultatov na domačih in tujih tekmovanjih v vseh 
starostnih kategorijah. Torej, široka baza igralcev v mladinskih kategorijah od U11 pa vse do U19. Vsako leto je cilj 
imeti vsaj en naslov državnega prvaka v vsaki starostni kategoriji, vključno s člansko. S tem povezano je tudi redno 
uvrščanje igralcev BK Medvode v Slovensko reprezentanco (kadetska, mladinska, članska). V ligaškem delu 
tekmovanja je vizija kluba nastopanje z dvema ekipama, ena v prvi (najmočnejši igralci) in mlajši igralci v drugi 
ligi. Igralci BK Medvode večinoma trenirajo v športni dvorani Medvode, poleg tega pa programe izvajamo tudi na 
štirih osnovnih šolah v občini Medvode in na osnovni šoli Škofja Loka. Tu imajo učenci možnost vadbe badmintona 
tudi že v času podaljšanega bivanja, preko igre pa se srečujejo z osnovami badmintona. 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 pa občasno tudi v športni dvorani Medvode. Na njih so večino prisotni igralci 
našega kluba, so pa tudi igralci drugih ljubljanskih klubov.  

  
 
Cilji kluba/NPŠŠ v prihodnjem letu so sledeči: 

 Pridobiti nove igralce oziroma še povečati članstvo v klubu 
 Sodelovati s predstavitvami badmintona na raznih športnih prireditvah v občini Medvode in okolici 
 Predstaviti badminton v nekaterih vrtcih občine Medvode in Ljubljana  
 Razširiti PŠŠ višje po gorenjski regiji, kar pomeni v naslednjem letu pričeti z izvajanjem treningov na eni 

do dveh novih osnovnih šolah (Kranj, Gorenja vas…) 
 Utrditi sodelovanje z Gimnazijo Šentvid in s tem vzpostaviti neke vrste mladinski badmintonski center 
 Pričeti sodelovanje s strokovnjakom iz področja kondicijskega treniranja (izpopolnjevanje klubskih 

trenerjev na področju preventive pred poškodbami) in/ali športne prehrane ter psihologije 
  
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: 

 
 Maja Kersnik, profesorica športne vzgoje 
 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 priključita vsaj še dva nova člana, ki bosta imela licenco trener 1.  
  
Pogoji, ki jih mora v programu izpolnjevati klub: 
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 Redno izplačilo plače (80% sofinancira MIZŠ, ostalo Badminton klub Medvode) 
 Prostorski pogoji 
 Kadrovski pogoji 

  
Pripravila: 
Maja Kersnik 
 

 

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 2017 (več kot 100 različnih turnirjev) so 
bila združena 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 BEC in BWF jakostno lestvico. V letu 2017 so bili v okviru BZS organizirani naslednji mednarodni 
turnirji: 

 
- Mednarodni mladinski turnir – Donut cup, marec 2017, Zg. Kungota; 
- Mednarodni mladinski turnir  – Srebrna žogica, april 2017, Lendava; 
- Nations Future Cup 2017 – mednarodni turnir 8 držav – april 2017, Podčetrtek 
- Mednarodni članski turnir – FZ Forza Slovenia International 2017, maj 2017, Medvode; 
- Evropsko univerzitetno prvenstvo 2017, junij 2017, Ljubljana; 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije – TEM JUNIOR, oktober 2017, Mirna; 
- Mednarodno prvenstvo v mlajših starostnih skupinah TEM YOUTH, oktober 2017, Mirna; 
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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 2017 uspešno organizirali 4 državna 
tekmovanja in sicer: 

- OŠ DP za posameznike – 8.3.2017 v Stopičah – nastopilo 85 tekmovalcev  

- OŠ DP ekipno – 18.4.2017 v Medvodah – nastopilo 8 ekip pri licenciranih in 16 ekip pri nelicenciranih  

- SŠ DP za posameznike – 24.1.2017 v Ljubljani – nastopilo  114 tekmovalcev 

- SŠ DP ekipno – 18.4.2017 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. ga sploh ne igrajo. 

 
 

 
 

 
Zgoraj DP srednje šole, spodaj DP osnovne šole posamično 
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2.11. MEDNARODNA DEJAVNOST BADMINTONSKE ZVEZE 

Badmintonska zveza Slovenije je stalna članica Evropske badmintonske zveze – BEC in Svetovne 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). Meseca aprila 2017 pa je bil ponovno izvoljen za člana upravnega odbora BEC (sedaj BEC Board 
of Directors), za naslednje štiriletno obdobje. Trenutno nastopa v vlogi direktorja za komunikacije.  

  
V letu 2017 je BZS v sodelovanju z Badminton Europe v mesecu juliju organizacirala mednarodne poletno šolo 
badmintona (Summer School 2017), ki je tako že tretjič potekala v Sloveniji (drugič zapored je potekala v  
Podčetrtku, v Termah Olimia). Poletne šole badmintona se je udeležilo 44 igralcev iz 14 držav, 24 trenerjev iz 17 
držav ter 10 trenerjev inštruktorjev, skupno torej 79 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 zveza, ki je tako izvedbo Summer School 2018 še četrtič zaupala Sloveniji in Podčetrtku. 

 
Maja Kersnik in Matevž Šrekl sta se novembra 2017 udeležila usposabljanja, ki ga je organizirala BEC v sodelovanju 
z World academy of Sport na temo Player Pathway Course. 
 
Matevž Šrekl se je kot koordinator Shuttle time udeležil sestanka koordinatorjev Shuttle time v Kopenhagnu 
(december 2017). Na sestanku so razpravljali o novostih na področju Shuttle time in delu v prihodnje.  
 
 

 

  

 

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE, 

predsednik Andrej Pohar 

 
 
  


