
 

 

     Datum: 22.03.2022 
 
PRAVILNIK: Določitev splošnega BONITETNEGA  RAZREDA KLUBA  
 
 
Namen pravilnika je, ovrednoti delo, razvoj in aktivnosti posameznega kluba, ter določiti bonitetni 
razred posameznega kluba. 
  
SPLOŠNI POGOJI: 

1. K programu lahko pristopijo klubi, ki so registrirani pri Badmintonski zvezi Slovenije. 
 

2. Za izračun bonitetnih razredov se bo uporabilo 7 kriterijev: 
- Članstvo 
- Liga 
- Organizacija turnirjev 
- Aktivni Igralci skupaj  
- OKS kategorizacije igralcev 
- Aktivni Sodniki 
- Licencirani trenerji  

 
3. Izračun bonitetnih razredov klubov se bo vsako leto delala v mesecu februarju z 

upoštevanjem podatkov na dan 1.2. 
 

4. Na dan 1. 2. se bodo upoštevali naslednji podatki: 
- članstvo podatki iz registra; 
- Liga – klubi, ki so nastopali v ligi v pretekli sezoni; 
- Organizacija turnirjev – organizirani turnirji v pretekli sezoni; 
- Aktivni igralci skupaj – lestvice na presečni datum; 
- OKS kategorizacija igralcev – OKS kategorizacije na presečni datum; 
- Aktivni sodniki – podatki sodniške komisije na presečni datum; 
- Licencirani trenerji – interna baza licenciranih trenerjev na presečni datum. 

 
5. Splošna BONITETA se določi kot: A (5), B (4), C (3) in D (2) Klub lahko doseže: 
- A bonitetni razred , če je najmanj pri polovici kriterijev ocenjen z oceno A (5), pri ostalih 

pa z oceno B (4); 
- B bonitetni razred, če je najmanj pri polovici kriterijev ocenjen z oceno B (4), 
- pri ostalih pa z C (3); 
- C bonitetni razred, če je najmanj pri polovici kriterijev ocenjen z oceno C (3), pri ostalih 

pa z oceno D (2); 
- D bonitetni razred, če je klub registriran pri badmintonski zvezi Slovenije 

 
 

- Na predlog posameznega kluba lahko badmintonska zveza Slovenije  določi: 
- A bonitetni razred klubu, ki ima pri enem kriteriju dosežen C bonitetni razred, pri več kot 

polovici kriterijev pa ima dosežen A bonitetni razred, 



 

 

- B bonitetni razred klubu, ki ima pri enem kriteriju dosežen D bonitetni razred, pri več kot 
polovici kriterijev pa ima dosežen A bonitetni razred ali B bonitetni razred 

 
- Pri odločanju se upoštevajo klubsko udejstovanje in napredek, prizadevnost, delavnost 

in proaktivnost pri udeležni projektov za razvoj badmintona v Sloveniji. 
 
VKLJUČENI KRITERIJI ZA IZRAČUN BONITETNE OCENE KLUBA : 

1 kriterij  Članstvo 
2 kriterij  Liga  
3 kriterij  Organizacija turnirjev 
4 kriterij  Aktivni igralci skupaj  
5 kriterij  Statusi igralcev 
6 kriterij  Aktivni Sodniki 
7 kriterij  Licencirani trenerji  

 
LESTVICA BONITETNEGA RAZREDA V POSEMEZNEM KRITERIJU : 

 



 

 

 
 
 
PRIMER IZRAČUNA BONITETNEGA RAZREDA: 
 

 
 
 
 
 
 
 


