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Spoštovani člani, dragi prijatelji badmintona! 
 
 
Tokrat je v uvodu v letno poročilo potrebno žal 
priznati, da nam slovenskega badmintona na 
najodmevnejši športni dogodek leta, OI Rio 
2016, ni uspelo pripeljati. Navedeno navkljub 
trudu in povrh navkljub znatnim finančnim 
sredstvom, ki smo jih v ta namen porabili. Treba 
se je sicer zavedati, da kvalifikacija nikakor ni 
mačji kašelj in da neuspešna prizadevanja za ta 
cilj pogosto lahko korenito spremenijo 
posameznikovo športno kariero. Obratno 
seveda tudi uspeh, katerega tokrat nismo bili 
deležni. 
 
Po toči zvoniti je prepozno, pametno pa se je pred njo zavarovati za v bodoče. Takšno 
zavarovanje so lahko le vedno nove generacije mladih badmintonistov, ki se z medsebojno 
konkurenčnostjo lahko spodbujajo in posledično kakovostno napredujejo. Da bi to dosegli, v 
prvi vrsti potrebujemo zdravo klubsko bazo. Podlaga zanjo je lahko v dobri strukturiranosti 
zveze, a nove talente morajo kljub vsemu najprej najti, prepoznati in vzgojiti prav klubi. Zveza 
lahko pomaga šele kasneje. Za to potrebuje finančna sredstva, še posebej pa znanje. Slednje je 
moč zagotoviti le preko kvalitetnega izobraževanja trenerskih kadrov in vsaj na tem področju 
je bil v preteklem letu s prevodom trenerskega priročnika BWF, ki bo odslej torej na voljo tudi 
v domačem jeziku, narejen pomemben napredek. Navedeno hkrati predstavlja nadaljevanje 
projekta Shuttle time, s katerim se je badminton že približalo številnim slovenskim šolam. Na 
vrh piramide pa je zaenkrat še vedno pametno postaviti tuje znanje in ponovno sodelovanje s 
trenerjem iz tujine, tokrat iz Evrope, je treba pozdraviti.  
 
Vendar pa je za uspehe v prvi vrsti potrebno zagotoviti številčnost. Pri tem ni dovolj, da 
badminton danes poznajo in igrajo že vsi, saj se na žalost niti tisoč rekreativnih igralcev ne bo 
nikoli preobrazilo v enega samega vrhunskega tekmovalca. Lahko pa vsi ti, ki se z badmintonom 
na tedenski bazi ukvarjajo v svoje dobro, navdušijo svoje otroke in posledično prispevajo k 
povečanju konkurenčnosti. Ne gre namreč spregledati, da v našem športu tekmujemo z 
nepredstavljivo številčnimi konkurenti. Zgolj Kitajska, Indija in Indonezija, če naštejem le tri 
največje, ki pobirajo medalje na olimpijskih igrah, namreč štejejo več kot tretjino svetovnega 
prebivalstva. Zato smo lahko toliko bolj ponosni, da je v tej konkurenci Evropa (šele drugič) 
osvojila olimpijsko zlato, ob tem pa imamo lahko hkrati dobrega vzornika, saj Španija še nekaj 
generacij nazaj ni kazala nobenih šampionskih potencialov. 
 
Je pa organizirala svetovno prvenstvo. Na sicer primerljivo ne tako visoki ravni, pa vendarle kot 
zelo pomemben projekt, je naša zveza v letu 2016 izvedla Evropsko veteransko prvenstvo. 
Gostili smo več kot tisoč udeležencev in tako postavili svojevrsten evropski rekord, pri čemer 
smo lahko najbolj ponosni na to, da se je velika večina od teh tisoč v Sloveniji odlično počutila 
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in se bo še vrnila. Ker pa se uspešnost meri zlasti po ekonomski plati, je treba pohvaliti 
organizacijsko ekipo, ki je s svojo prizadevnostjo poskrbela za to, da je naš letni proračun glede 
na tradicionalne postavke povsem neprepoznaven in kar je najpomembneje – ponovno leto 
zaključujemo s presežkom, po izvedbi vseh začrtanih projektov. Ob tem pa beležimo tudi 
pozitivne stranske učinke prvenstva, kot so novo vozilo BZS, maskota, izboljšanje 
mednarodnega ugleda in – kar je zelo pomembno – izboljšanje medklubskega sodelovanja 
oziroma pomoči, ki se je, za nas Slovence včasih s preredko izkazano pozitivno energijo, 
pokazalo kot zelo navdušujoče.  
 
To pozitivno energijo moramo sedaj prenesti nazaj na igrišča, da končno skupaj premagamo to 
zahtevno konkurenco. Naj nam torej ne bo nerodno razmišljati o tem, da premagamo Španijo. 
Nekaj generacij nazaj smo jo že, kar pomeni, da jo lahko spet. Mogoče preoptimistično glede na 
uvodni pesimizem? Niti ne, če si priznamo, da marsikaj ni najboljše oziroma sploh ni dobro. 
Vendar – če bomo še naprej delali dobro in veliko, ob tem pa pazili tudi na finančni del, nam 
lahko uspe. Četudi bo to že delo vodstvene ekipe, ki se bo v prihodnjem letu glede na statutarne 
določbe vsekakor zamenjala, nikomur ne bo smelo biti žal. Do takrat pa združimo moči in si še 
naprej gradimo prihodnost, kot si jo zaslužimo.  
 
 

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  Tokio 2020; 

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

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

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

 

PROMOCIJA – PREPOZNAVNOST: 

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

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

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

- publicistična dejavnost – priročniki, predstavitvene zloženke idr.; 

- sodelovanje na množičnih prireditvah idr. 
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1. SPLOŠNI DEL 
 

1.1. PREDSTAVITEV BADMINTONSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

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

Najpomembnejše naloge Badmintonske zveze Slovenije so: 

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

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

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

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

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

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

- koordinirati organizacijo nacionalnih panožnih športnih centrov; 

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

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

V letu 2016 je bilo v Badmintonsko zvezo Slovenije vključenih 26 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 in predsednik komisije za izobraževanje 

  Jožef Kuprivec, član sodniške komisije 

  mag. Tadej Šeme, predsednik tekmovalne komisije 

 Miha Košnik, vodja odbora za rekreacijo in veterane 

  Miha Horvat, član 

 

Sekretar BZS:       Matevž Šrekl 

 

Direktor reprezentanc:  Dušan Skerbiš ml. 

 

Nadzorni odbor:  Miha Šetina, član NO 

Bojan Sekereš., član NO 

Mateja Rojnik, član NO 

 

Disciplinska komisija:  Žiga Frass, predsednik 

Dejan Jureš, član 

Minka Ivančič, član 
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2. POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH BZS 

 

2.1.  POROČILO SODNIŠKE KOMISIJE 

 
 

 
Del sodniške ekipe BZS – Minka Ivančič, Jure Babnik, Eva Miklič, Iztok Gliha        Mateja Rojnik odločno na sodniškem stolu 

 
Jasni cilji, vztrajnost in prizadevnost se odražajo v uspešnem in plodnem delu Sodniške komisije BZS, njenih 
članov, vrhovnih sodnikov in sodnikov, ki jim kljub majhnosti našega domačega »peskovnika« dela in izzivov ne 
zmanjka. 
 
Za badminton lahko rečemo, da je hiter - »eksploziven« šport, ki se v zadnjih letih bliskovito razvija in 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. Slovenski prevodi 
originalnih BWF pravil in priporočil so datirani v leto 2006. Od takrat niso doživeli usklajevanj oziroma 
posodobitev z vsakokratnimi posodobitvami izdaj BWF, zato smo se lotili tudi tega opravila. Zavedamo se namreč, 
da brez ažurnih in točnih pravil ter pravilnikov ne moremo uspešno izobraževati nacionalnih sodnikov ter 
korektno voditi tekmovanj in tekem. 
 
Vsled vse hitrejšemu razvoju badmintona v svetu in s tem povezanim razvojem in novimi trendi v evropskih in 
svetovnih sodniških strukturah ter njihovemu delu in funkcioniranju smo se tudi mi lotili posodobitve strukture 
sodniške komisije, da se bo lažje, učinkoviteje in hitreje odzivala in spoprijemala z novimi izzivi. Sodniško komisijo 
BZS tako sedaj sestavljajo trije odbori: odbor za vrhovne sodnike, odbor za sodnike in odbor za stranske sodnike. 
  
Naših 10 vrhovnih sodnikov  z nacionalno licenco BZS in en vrhovni sodnik, z licenco BE (BE Continental 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 7 sodnikov z nacionalno licenco 
BZS (izobrazili smo novo sodnico, Vesno Alič) in 6 sodnikov z licenco BE (trije z licenco BE Certificated Umpire in 
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trije z licenco BE Accredited Umpire). Naš nacionalni sodnik Gregor Zavec je uspešno opraviti izpit in s tem pridobil 
licenco BE Accredited Umpre. Na BE tečaj za sodnike, ki ga je financirala BE, smo poslali sodnico Evo Miklič, ki je 
tečaj tudi uspešno opravila. 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 s badmintonskimi zvezami sosednjih držav se uspešno nadaljuje. V Avstriji še naprej 
pomagamo tamkajšnjim kolegom pri sojenjih na njihovih ligaških turnirjih in nacionalnih prvenstvih. 
 
Vrhovni sodnik in sodniki s BE 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. BE je izkazala 
zaupanje in pohvalo naši BE Certificated Umpire Mateji Rojnik in jo poslala na sojenje v Taipei. 
 
Izpostaviti bi veljalo nekaj turnirjev, na katerih smo sodelovali: 
 
2016 European Men's & Women's Team (BE Event) 
Yonex German Open 2016 (GP Gold) 
Yonex All England 2016 (Premier Super Series) 
2016 European Championships (BE Event) 
The Australian Open 2016 (Super Series) 
3rd European Universities Games (University/Multi Sport Event) 
2016 European Senior Championships (BE Event) 
YONEX Dutch Open 2016 (Grand Prix) 
Chinese Taipei Masters 2016 (Grand Prix) 
BITBURGER Badminton Open 2016 (GP Gold) 
2016 BWF World Junior Championships Eye-Level Cups (BWF Event) 
 
Na koncu uspešnega leta je naš vrhovni sodnik z BE akreditacijo Jožef Kuprivec - Dodo dobil priznanje, za 
dosedanje dolgoletno uspešno delo, s strani BWF, ki je prepoznala njegov trud in prizadevnost ter ga povabila na 
BWF seminar - BWF Accredited Referee Workshop 2017 v mesecu marcu v Birmingham, England. Prav tako je 
BWF prepoznala prizadevnost in potencial naše BE Certificated Umpire Mateje Rojnik, ter ji izrazila priznanje s 
povabilom na turnir OUE Singapore Open 2017 v mesecu aprilu  v Singapore. 
 
Pripravil: 
Dejan Jureš 
Vodja sodniške komisije BZS 

 

2.2.  POROČILO ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT  

 
Člani OVŠ: 
Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Miha Horvat, Denys Pesekhonov, 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 in dela v SNBC.  
 
Vodje reprezentanc: 
Članska reprezentanca – Denys Pesekhonov, Yasen Hernaniev Borisov (od decembra 2016) 
Mladinska reprezentanca – Maja Kersnik 
Kadetska reprezentanca – Rok Trampuž in Denys Peshekhonov  
 
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.  

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=19132&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=19004&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=18193&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=18195&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=18951&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=17792&clubid=4685&cmsid=239


 

 

10/31

 

Vsi načrti so bili tudi finančno ovrednoteni, vse reprezentance so imele skupne proračune. Financiranje 
posameznikov za posamezen projekt je potekalo v skladu z interno kategorizacijo BZS. 
 
V mesecu decembru 2016 pa je OVŠ določil naloge novemu trenerju (Yasen Hernaniev Borisov iz Bolgarije), ki je 
prevzel vlogo članskega selektorja in vodi treninge za člane. Ti trenirajo v Ljubljani in Medvodah 2x dnevno pod 
njegovim vodstvom. 
 
Poleg rednih reprezentančnih akcij je OVŠ nadzoroval in sodeloval pri poteku še treh večjih  projektov: 
  

- Svetovno mladinsko prvenstvo – Španija 2016 za ekipe in posameznike 
 

- Summer school / Podčetrtek 2016 
 

- Skupni vikend treningi za mlade 
 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 

Članska reprezentanca 
 
 

 
Na pripravah v Podčetrtku julija 2016 (stojijo od leve proti desni – Andraž Krapež, Martin Cerkovnik, Rok Jerčinovič, Miha Ivanič, Miha Ivančič, 
Tilen Zalar, trener Denys Peshekhonov; sedijo od leve proti desni – Petra Polanc, Ana Marija Šetina, Ema Cizelj, Nika Arih in trenerka Maja 
Kersnik) 



 

 

11/31

 

Člani badmintonske državne reprezentance so v prvi polovici leta 2016 nastopali na domačih in mednarodnih 
turnirjih. Doma so nastopili na vseh državnih turnirjih A kategorije ter Članskem državnem prvenstvu za 
posameznike in dvojice v Lendavi februarja 2016.  
Mednarodni turnirji, katerih so se udeležili člani reprezentance v letu 2016: 
  

- Austrian Open 2016 – Dunaj – 24.-27.2.2016 
- Yonex German Open 2016 – Mulheim -1.-6.3.2016 
- Swiss Open 2016 – Basel -15.-20.3.2016 
- Romanian International 2016 – Temišvar -17.-20.3.2016 
- Polish Open 2016 – Varšava - 23.-26.3.2016 
- Croatian International 2016 – Zagreb – 14.-17.4.2016 
- Hellas Open 2016 – Sidirokastro – 5.-8.5.2016 
- Mednarodno člansko prvenstvo Slovenije - Medvode – 12.-15.5.2016 
- White Nights 2016 – Gatchina – 6.-10.7.2016 
- Eurasia Bulgaria International 2016 – Sofija – 15.-18.8.2016 
- Yonex Slovak Open 2016 – Trenčin – 1.-4.9.2016 
- FZ Forza Prague Open 2016 – Praga – 28.9.-1.10.2016 
- Yonex Dutch Open 2016 – Almere – 11.-16.10.2016 
- Egypt International 2016 – Kairo – 20.-23.10.2016 
- Hungarian International 2016 – Budimpešta – 27.-30.10.2016 
- Hatzor International 2016 – Hatzor – 2.-5.11.2016 
- Bitburger Badminton Open – Saarbrucken – 1.-6.11.2016 
- Yonex Italian International 2016 – Rim – 13.-16.12.2016 

 
V letošnji sezoni so za člansko reprezentanco v kvalifikacijah za nastop na EP mešanih ekip nastopili: 
 

 
Kvalifiikacije za EP mešanih ekip novembra 2016 v Medvodah (stojijo od leve proti desni – selektor Denys Peshekhonov, Matevž Bajuk, Andraž 
Krapež, Miha Ivanič, Miha Ivančič, Rok Jerčinovič; klečijo od leve proti desni – Tina Kodrič, Kaja Stanković, Ana Marija Šetina, Petra Polanc)  
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Fantje: Dekleta: 
 

- Alen Roj 
- Andraž Krapež 
- Matevž Bajuk 
- Miha Ivanič                         
- Miha Ivančič 

 
 

 
- Tina Kodrič 
- Ana Marija Šetina 
- Kaja Stanković 
- Petra Polanc 

 

V letu 2016 so se slovenski igralci badmintona udeležili dveh večjih ekipnih tekmovanj, in sicer: 

- EP moških ekip v Kazanu v Rusiji februarja 2016 (3 porazi v tekmovalni predskupini), 

- kvalifikacije za EP mešanih ekip v Medvodah novembra 2016 (2 poraza in 1 zmaga v skupini) 

Ter posamičnega tekmovanja: 
- EP za posameznike in dvojice v Franciji aprila 2016  (1 zmago je dosegel Iztok Utroša)  

 
 

 

           Yonex Slovak Open 2016 – 2. mesto v mešanih dvojicah Nika Arih Miha Ivanič (prva z leve)   

 

Rezultati na zmagovalni oder: 
- Croatian International 2016 – 3. mesto ženske dvojice Petra Polanc in Nika Arih 
- Croatian International 2016 – 3. mesto ženske dvojice Katarina Beton s hrvaško soigralko 
- Croatian International 2016 – 3. mesto mešane dvojice Miha Ivanič in Nika Arih 
- Eurasia Bulgaria International 2016 – 3. mesto mešane dvojice Miha Ivanič in Nika Arih 
- Yonex Slovak Open 2016 - 2. mesto mešane dvojice Miha Ivanič in Nika Arih 
- Hatzor International 2016 – 1. mesto ženske posamezno Ana Marija Šetina 
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V Medvodah in Ljubljani se nadaljuje delovanje Slovenskega nacionalnega badmintonskega centra (v nadaljevanju 
SNBC) pod vodstvom novega trenerja Yasena Borisova (od decembra 2016), prej pa Roka Trampuža, Dušana 
Skerbiša in Maje Kersnik. 

V program SNBC so vključeni: Alen Roj, Martin Cerkovnik, Andraž Krapež, Miha Ivanič, Miha Ivančič in Rok 
Jerčinovič ter Ana Marija Šetina, Kaja Stanković, Ema Cizelj, Nika Arih, Petra Polanc in Nastja Stovanje itd... Iztok 
Utroša je do konca kvalifikacij za OI 2016 treniral 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 10 badmintonskih treningov (1,5 do 2 ur) na teden. Poleg badmintonskih treningov opravijo 
tekmovalci še specialne treninge za vzdrževanje splošne in specialne kondicije. Na tem področju sodelujemo z dr. 
Mitjem Bračičem. 
 
DOSEŽENI CILJI  
 

- Kvalifikacija igralcev na EP v Franciji 
- Osvojitev medalj na turnirjih za svetovno jakostno lestvico (z mlado generacijo) 

 

 

Mlade reprezentance 
 
V letu 2016 se je mladinska/kadetska reprezentanca Slovenije udeležila naslednjih mednarodnih turnirjev:  
 

- Polish Junior 2016 – Lubin, Poljska, 20-23.1.2016 
- Hungarian Junior 2016 – Pecs, Madžarska – 11.-14.2.2016 
- Italian Junior 2016 – Milano, Italija – 1.-3.4.2016 
- EP do 17 let – Lubin, Poljska -21.3.-25.3.2016 
- Mednarodno člansko prvenstvo Hrvaške – Zagreb – 14.-17.4.2016 
- Mednarodno člansko prvenstvo Slovenije - Medvode – 12.-15.5.2016 
- Bulgarian Junior 2016 – Pazardzhik -12.-14.8.2016 
- Romanian Junior 2016 – Temišvar – 26.-28.8.2016 
- Yonex Belgian Junior 2016 – Herstal – 23.-25.9.2016 
- Valamar Junior Open 2016 – Dubrovnik – 7.-9.10.2016 
- Tem Slovenia Junior 2016 – Mirna – 21.-23.20.2016 
- Mladinsko SP – ekipno in posamično – Bilbao – 2.-13.11.2016 
- Yonex Slovak Junior 2016 – Trenčin - 25.-27.11.2016 

 
V letošnji sezoni so za mladinsko reprezentanco nastopili: 
 
Fantje: Dekleta: 
 

- Miha Ivanič                         
- Tilen Zalar 
- Rok Jerčinovič 
- Miha Ivančič 
- Gašper Krivec 
- Domen Laznik 
- Ian Spiller 
- Domen Lonzarič 
- Klemen Lesničar 

 
- Ema Cizelj 
- Nika Arih 
- Nastja Stovanje 
- Petra Polanc 
- Taja Cerkovnik 
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Mladinska reprezentanca na SP do 19 let v Španiji (stojijo zadaj od leve proti desni – Miha Ivanič, Tilen Zalar, Miha Ivančič, Nika Arih, Rok 
Jerčinovič; stojijo spredaj – Ema Cizelj, Petra Polanc, Nastja Stovanje, selektorica Maja Kersnik) 

 
Mlade reprezentance so nastopale tudi na vseh domačih tekmovanjih 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 leta 2016 odigrala več kot 10 mednarodnih turnirjev, od tega kar nekaj turnirjev za 
evropsko člansko serijo turnirjev (šteje tudi za svetovno mladinsko jakostno lestvico). Kadetska reprezentanca je 
nastopila na Evropskem prvenstvu do 17 let na Poljskem, mladinska pa na Svetovnem prvenstvu do 19 let v Bilbau 
v Španiji. 
 

 
Miha Ivanič zmagovalec med posamezniki v Romuniji                Petra Polanc tretja med posameznicami v Romuniji 
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Rezultatsko smo bili uspešni, saj smo na turnirjih dosegli kar nekaj uvrstitev na zmagovalni oder: 
 

- Polish Junior 2016 – 1. mesto fantje posamezno – Miha Ivanič 
- Hungarian Junior 2016 – 2. mesto mešane dvojice – Miha Ivančič in Petra Polanc 
- Italian Junior – 3.mesto fantje posamezno – Miha Ivanič 
- Italian Junior – 3.mesto dekleta dvojice - Nika Arih in Petra Polanc 
- Italian Junior – 3.mesto fantje dvojice – Rok Jerčinovič in Miha Ivančič 
- Romanian Junior – 1. mesto fantje posamezno – Miha Ivanič 
- Romanian Junior – 3. mesto dekleta posamezno – Petra Polanc 
- Romanian Junior – 1.mesto dekleta dvojice – Nika Arih in Petra Polanc 
- Romanian Junior – 2.mesto dekleta dvojice – Ema Cizelj in Nastja Stovanje 
- Romanian Junior – 2.mesto mešane dvojice – Miha Ivanič in Nika Arih  
- Romanian Junior – 3.mesto mešane dvojice – Miha Ivančič in Petra Polanc  
- Valamar Junior Open 2016 – 3. mesto fantje posamezno – Miha Ivančič 
- Valamar Junior Open 2016 – 3.mesto dekleta dvojice – Nika Arih in Petra Polanc 
- Valamar Junior Open 2016 – 2.mesto mešane dvojice – Miha Ivanič in Nika Arih  
- Valamar Junior Open 2016 – 3.mesto mešane dvojice – Miha Ivančič in Petra Polanc  
- Tem Slovenia Junior 2016 – 3. mesto fantje posamezno – Miha Ivanič  
- Tem Slovenia Junior 2016 - 1.mesto dekleta dvojice – Nika Arih in Petra Polanc 
- Tem Slovenia Junior 2016 - 2.mesto dekleta dvojice – Ema Cizelj in Nastja Stovanje 
- Tem Slovenia Junior 2016 - 1.mesto mešane dvojice – Miha Ivančič in Petra Polanc 
- Tem Slovenia Junior 2016 - 2.mesto mešane dvojice - Miha Ivanič in Nika Arih 

 
Na Evropskem prvenstvu do 17 let nismo nastopili na ekipnem delu. Je pa v individualnem delu Petra Polanc med 
posameznicami osvojila odlično 5. mesto. 
 
Na Svetovnem prvenstvu do 19 let smo se dvakrat uvrstili na 17.-32. mesto, kar je zelo dober rezultat glede na 
konkurenco. V ekipnem delu pa smo osvojili 23. mesto. 
 
Državni prvaki 2016: 
 

- Ligaško člansko tekmovanje – Mr. Pet Medvode 
 

- Člansko DP  
 

 

      1.Iztok Utroša, 2. Luka Petrič, 3. Miha Ivanič in Alen Roj                 1.Tina Kodrič, 2.Ema Cizelj, 3. Kaja Stanković in Ana Marija Šetina 
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                    1.Miha Horvat in Iztok Utroša, 2.Alen Roj in Luka Petrič,       1. Ana Marija Šetina in Kaja Stanković, 2. Petra Polanc in Nika  
                    3. Andraž Krapež in Mitja Šemrov ter Aljoša in Urban Turk                 Arih, 3. Nina Kotar in Cecilija Barut ter Sabina Magyar in Nika     
                                                                                                                                                      Koncut  

 

 
                    1.Luka Petrič in Tina Kodrič, 2. Miha Ivančič in Petra Polanc,            Pokali in medalje za najboljše na Članskem DP v Lendavi 
                    3. Aljoša Turk in Ema Cizelj ter Primož Flis in Kaja Stanković 

 
 
Moški posamezno:       Iztok Utroša (BK Mladost) 
Ženske posamezno:     Tina Kodrič (BK Kungota) 
Moške dvojice:               Iztok Utroša / Miha Horvat (BK Mladost) 
Ženske dvojice:             Ana Marija Šetina / Kaja Stanković (BK Medvode/ BK Ljubljana) 
Mešane dvojice:            Luka Petrič /Tina Kodrič (BK Branik / BK Kungota) 

 
- DP do 19 let 

 
Fantje posamezno:       Andraž Krapež (BK BIT) 
Dekleta posamezno:    Ema Cizelj (BK Mirna) 
Fantje dvojice:               Andraž Krapež/ Tilen Zalar (BK BIT) 
Dekleta dvojice:            Nika Arih/ Petra Polanc (BK Mirna / BK Medvode)) 
Mešane dvojice:            Andraž Krapež/ Nika Arih (BK BIT/ BK Mirna) 
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- DP do 17 let 
 
Fantje posamezno:        Ian Spiller (BK  Olimpija) 
Dekleta posamezno:     Petra Polanc (BK Medvode) 
Fantje dvojice:                Urban Kolenc / Gašper Krivec (BK Mirna) 
Dekleta dvojice:             Petra Polanc/ Anja Koman (BK Medvode/ BK Branik) 
Mešane dvojice:             Domen Lonzarič/ PetraPolanc (BK Branik/ BK Medvode) 

 

- DP do 15 let 
 
Fantje posamezno:        Miha Masten (BK Branik) 
Dekleta posamezno:     Taja Pipan (BK Medvode) 
Fantje dvojice:                Anej Cizelj / Miha Masten (BK Mirna / BK Branik) 
Dekleta dvojice:             Taja Pipan / Maruša Vračar (BK Medvode / BK Olimpija) 
Mešane dvojice:             Jaka Ivančič/ Taja Pipan (BK Medvode) 

 

- DP do 13 let 
 
Fantje posamezno:         Jan Babnik (BK Ljubljana) 
Dekleta posamezno:      Anja Jordan (BK Ljubljana) 
Fantje dvojice:                 Matevž Herman / Nik Zupančič (BK Mirna) 
Dekleta dvojice:              Špela Alič / Lina Pipan (BK Olimpija / BK Medvode) 
Mešane dvojice:              Jan Babnik / Zoja Novak (BK Ljubljana) 

 

- DP do 11 let 
 
Fantje posamezno:             Žiga Podgoršek (BK Medvode) 
Dekleta posamezno:          Nika Bedič (BK Mladost) 
Fantje dvojice:                     Žiga Podgoršek / Timotej Ušeničnik (BK Medvode) 
Dekleta dvojice:                  Nika Bedič/ Iva Koša (BK Mladost) 
Mešane dvojice:                  Žiga Podgoršek / Nika Bedič (BK Medvode / BK Mladost) 

 

- Veterani +35 
 
Moški posamezno:        Jurij Rudolf (BK Branik) 
Ženske posamezno:      Brigita Golob (BK Kungota) 
Moške dvojice:               Marko Kroflič/ Tadej Šeme (BK BIT) 
Ženske dvojice:              Irena Avsenik / Maja Mujkič (BK Ljubljana / BK BIT) 
Mešane dvojice:            Blaž Zakotnik/ Irena Avsenik (ŠD Badminton/ BK Ljubljana) 

 

- Veterani +45 

 
Moški posamezno:       Jago Vega (BK Branik) 
Ženske posamezno:      Andreja Preložnik (BK Karizma) 
Moške dvojice:               Miho Šepec st. / Jurij Zaletel (BK Olimpija / ŠD Badminton) 
Ženske dvojice:              Vita Miklič / Mateja Remec (BK Olimpija)  
Mešane dvojice:            Jurij Zaletel / Mateja Remec (ŠD Badminton/ BK Olimpija) 
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Slovenska badmintonska liga 
 
 
V letu 2016 je bilo v SBL prijavljeno 9 ekip. 5 ekip je odigralo kvalifikacije za 4 mesta v glavnem delu tekmovanja. 
V klasifikacijskem delu je bil naslednji vrstni red: 
 
1. BK Branik 9 točk 
2. BK Olimpija 8 točk 
3. BK Mirna mladi 6 točk 
4. ŠRD Konex 4 točke 
5. BK Medvode mladi 3 točke 
 
Tako je izpadla ekipa BK Medvode mladi, ostale 4 ekipe pa so se uvrstile naprej v naslednja dva kola v dveh 
skupinah. 
 
V skupini A je prvo mesto osvojila ekipa Mr. Pet Medvode. BK Bit in BK Mirna mladi so premagali z rezultatom 4:1, 
BK Olimpijo pa brez izgubljene tekme s 5:0. BK Bit je osvojil drugo mesto v skupini, BK Olimpijo in BK Mirna mladi 
so premagali kar s 5:0. V dvoboju za tretje mesto v skupini je ekipa Mirna mladi premagala BK Olimpijo s 4:1. Iz 
skupine sta se tako uvrstili ekipi Mr. Pet Medvode in BK Bit. 
 
V drugi skupini je zmago gladko pobrala ekipa TEM Mirna. Vse tekme so suvereno zmagali z rezultatom 5:0. BK 
Kungota je z rezultatom 4:1 premagala BK Branik in ŠRD Konex s 5:0. S tem so osvojili končno 2. mesto v skupini. 
BK Konex je tudi proti BK Braniku izgubil z 0:5 in tako osvojil zadnje mesto v skupini, medtem ko je bil BK Branik 
tretji. 
 
Polfinalni obračuni med Mr.PET Medvode in BK Kungota ter TEM Mirna in BK Bit so se odvili po pričakovanjih z 
zmagami favoritov na papirju. Medvodčani so zmagali s 3:0, Mirnčani pa 3:1. Finalni dvoboj in dvoboj za tretje 
mesto pa sta postregla s pravo dramo vse do zaključka. Mr.PET Medvode so s 3:2 premagali TEM Mirno, z istim 
rezultatom pa BK Bit ekipo BK Kungota. 
Medvodčani so povedli z zmago pri moških posamezno, ko je Martin Cerkovnik premagal Sebastijana Mikliča. Na 
1:1 je poravnala Ema Cizelj z zmago nad Petro Polanc. Rok Jerčinovič in Miha Ivančič sta z zmago nad Mitjo 
Šemrovim in Urbanom Hermanom ponovno povedla Medvodčane v vodstvo. Ema Cizelj je skupaj z Nastjo Stovanje 
izenačila na 2:2, potem ko sta premagali Tajo Cerkovnik in Niko Polanič. Odločala je tekma mešanih dvojic, kjer pa 
sta Miha Ivančič in Petra Polanc zmogla več zbranosti v tekmi proti Mitji Šemrovu in Nastji Stovanje ter tako 
Medvodčanom prinesla še en naslov ekipnih državnih prvakov. 
 
Končni vrstni red 1. SBL v lanski sezoni je bil tako: 
 
1. Mr. Pet Medvode 
2. BK Tem Mirna 
3. BK Bit 
4. BK Kungota 
5. BK Mirna mladi 
6. BK Olimpija 
7. BK Branik 
8. ŠRD Konex 
9. BK Medvode mladi 
 
Pripravil: mag. Tadej Šeme, koordinator SBL 
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2.3.  POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE 
 
V letu 2016 je TK uspešno delovala, njene naloge so bile ažurno opravljene. Tekmovalni pravilnik se je po lanski 
novosti glede sistemov tekmovanj le malenkostno prilagodil. Sistem tekmovanj je zelo učinkovit v mladinskih 
kategorijah, v članskih kategorijah pa je edina težava večje število tekem za tekmovalce, ki igrajo vse tri discipline. 
Tukaj je bistveno delo vrhovnih sodnikov, da realno presodijo potrebo po dvodnevnem A turnirju oz. možnosti 
izvedbe v enem dnevu. 
 
Vse lestvice so se ažurno objavljale, vedno manj je tudi manjših napak, ki so v preteklosti prihajale do  napak v 
registru. Tudi sodniki so izboljšali svoje delo pri oblikovanju končnih rezultatov, ki je osnova za lestvico brez 
napak. Še vedno pa pozivamo vse klube, da preverijo svoje igralce v registru, saj je v primeru dvojnih vpisov velika 
možnost napak pri lestvicah. 
 
V letošnji 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 bo pridružil drugi ligi na zaključnem turnirju. Tako 
imamo letos po dolgem času večje število klubov v ligi, 14. 
 
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 
 
Tudi v letu 2016 smo beležili  predvsem v tistih sredinah, kjer igralci še ne delujejo v klubih, ki so člani 
Badmintonske zveze Slovenije,  porast novih članov. Članstvo v ŠD Badminton še vedno predstavlja kot začasno 
rešitev, dokler se ne ustanovi nov klub ali že obstoječi klub ali društvo ne postane del BZS.  Tudi v letu 2016 se je 
poiskušalo vzpostaviti dialog oz dogovarjanje s klubi za včlanitev v BZS. 
Delo društva je potekalo kot že v preteklih sezonah: 

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

turnirjev kjer je bilo to potrebno oz. so klubi izrazili željo. V letu 2016 je bilo izpeljanih 25 turnirjev, poleg 

tega pa smo spremljali tudi Koroško ligo, Trump ligo v Kungoti. Poiskusno 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.  

- Redno smo objavljali novice na spletni strani društva, kot tudi na  spletni strani BZS. Rekreativni igralci 

imajo na svojem zavihku vse potrebne podatke (razpise, novice, obvestila, lestvice itd 

- Pomagali 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 2016 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.  Opazili smo, da se je operativnost oziroma znanje uporabe TP znatno povečala. 
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- 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 društva in BZS-strani. 

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

lestvice.  

 
Glavne novosti  v letu 2016 so bile novi pravilnik oziroma navajanje igralcev na novo tekmovalno obdobje, ki se 
po novem šteje za koledarsko. Težave oz. težko uvajanje izključno e-prijav pa na žalost še vedno ostaja enako, kar 
pa je bilo vedno izpostavljeno na rednih srečanjih. 

 
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 osmimi slovenskimi klubi, v času od 28.8. do 15.11.2016, izvajala projekt Slovenija igra badminton. 
Projekt je bil kot že pretekla leta 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 spletnih straneh slovenskih klubov, 
ki so sodelovali pri projektu; 

- lokalno oglaševanje, ki je bilo v domeni sodelujočih klubov. 
BZS je tako kot v preteklem letu predhodno obvestila slovenske klube o projektu in jih povabila k sodelovanju. Na 
razpis se je sicer odzvalo 9 slovenskih klubov, vendar pa je bil program izveden v osmih klubih. Sodelovali so 
naslednji klubi: BK Bit, BK Branik, BK Medvode, BK Konex, ŠD Sele vrhe, BK Olimpija, BK Zagorska dolina in BK 
Komenda. 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 (28. in 29.8. v Medvodah, Konex, 5.11. Ljubljana 
– Pedagoška fakulteta, 6.11. Slovenj Gradec in 12.11. Muta), ki so bili za učitelje brezplačni, se je udeležilo 90 
športnih pedagogov in učiteljev badmintona. BZS je v namen akcije po subvencionirani ceni kupila 45 
badmintonskih kompletov (16 loparjev, 4 tube plastičnih žog, 4 mreže in torbo) in jih ponudila sodelujočim šolam 
in klubom.  
Badminton se je v letu 2016 predstavil več kot 150 športnim pedagogom, 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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Polna dvorana otrok v dvorani hotela Bit – projekt Slovenija igra badminton že kaže pozitivne rezultate v razširjenosti badmintona po šolah 

 

  
Tudi med vrtičkarji se je izvedla predstavitev badmintona – Maja Kersnik je zelo vsestranka delavka na BZS 

 

 

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 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 smo ravno tako organizirali 11 
seminarjev in podelili 180 licenc za Shuttle time učitelje. V samem projektu Shuttle time je tako sodelovalo okoli 
3.500 otrok. 
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Seminarji Shuttle time se izvajajo med profersorji športne vzgoje         Seminar Shuttle Time vsebuje veliko praktičnih vsebin 

 

2.7.  POROČILO ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE  

 
Člani odbora: 
Maja Kersnik, Tadej Šeme, Gašper Plestenjak, Rok Trampuž – vodja 
 
Na januarski seji OU BZS je odstopil predsednik Odbora za izobraževanje Miha Košnik. BZS je z razpisom 
poiskala novega vodjo, ki je bil imenovan na junijski seji OU BZS, hkrati z imenovanjem pa se je sprejel tudi nov 
program usposabljanja za trenerje badmintona. Težnja BZS je bila, da programe, ki veljajo v tujini (izobraževanje 
Svetovne badmintonske zveze – BWF) izenači s programi, ki jih morajo opraviti kandidati za trenerje v Sloveniji. 
To je bil tudi razlog, da se je knjiga BWF za trenerje 1 prevedla v slovenščino. S tem je BZS dobila dragoceno in 
kvalitetno strokovno gradivo, ki ga v slovenščini primanjkuje. 
 
Pri pripravi programa so sodelovali Maja Kersnik, Tadej Šeme, Gašper Plestenjak in Rok Trampuž. 
 
Novi programi usposabljanja: 

1. stopnja usposabljanja: Trener badmintona 1  
2. stopnja usposabljanja: Trener badmintona 2 

 
Do prenove programov je prišlo zaradi več razlogov: 
 

1. Prejšnji programi so veljali samo do decembra 2015 in to samo program na prvi stopnji – vaditelja 
badmintona. Program je bil napisan po starem pravilniku o usposabljanju, ki je prenehal veljati marca 
2013. Vsi programi usposabljanja so veljavni 4 leta. Program na 2. stopnji usposabljanja ni bil veljaven 
že od leta 2007. 

2. Novi programi na 1. in 2. stopnji usposabljanja so napisani po novem pravilniku o usposabljanju. 
Strokovni svet RS je programe usposabljanja potrdil do decembra 2020.  

3. S prenovo programov je BZS dosegla, da je specialni del – badmintonski del izenačen s programi BWF. 
Tako kandidat, ki zaključi usposabljanje na posamezni stopnji pridobi mednarodno licenco BWF in pa 
diplomo za delo v Sloveniji. 

4. S sprejetjem novih programov pa se je napredovanje iz 1. v 2. stopnjo usposabljanja nemogoča, če je 
kandidat opravil 1. stopnjo po starem programu. 
K temu nas zavezuje Pravilnik o usposabljanju športnih delavcev, ki velja od leta 2013 in pa pravila BWF 
o napredovanju iz 1. v 2. stopnjo BWF usposabljanja. 

  
Pripravil: 
Rok Trampuž 
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 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 in dosegamo 
visoke rezultate v vseh starostnih kategorijah tako na domačih kot tujih tekmovanjih. Otroci večinoma trenirajo v 
dvorani v Medvodah, poleg tega pa program izvajamo tudi po osnovnih šolah v občini Medvode. Tu imajo učenci 
možnost vadbe badmintona že v času podaljšanega bivanja. Starejši igralci, ki že obiskujejo srednje šole in 
gimnazije, pa imajo možnost treninga tudi v času pred začetkom pouka. Ti treningi se izvajajo na Gimnaziji Šentvid. 
Na njih so večino prisotni igralci našega kluba, so pa tudi igralci drugih ljubljanskih klubov.  
 
Cilji kluba v prihodnjem letu so sledeči: 

- Pridobiti nove igralce oziroma še povečati članstvo v klubu 
- Razširiti PŠŠ višje po gorenjski regiji, kar pomeni v naslednjem letu pričeti z izvajanjem treningov na vsaj 

dveh novih osnovnih šolah 
- Utrditi sodelovanje z Gimnazijo Šentvid in s tem vzpostaviti neke vrste mladinski badmintonski center 

 
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: 

- Luka Čaleta, Profesor športne vzgoje 
- Matic Ivančič, trener badmintona 1 
- Matic Turinek, trener mladih 
- Janez Kovač, trener mladih 
- Martin Cerkovnik, trener badmintona 1 
- Nika Polanič, trener badmintona 1 
- Ana Marija Šetina, trener badmintona1 

 
V prihodnjem letu je cilj, da se zgoraj naštetim priključita vsaj še dva nova člana, ki bosta imela licenco trener 
badmintona 1.  
 
Pogoji, ki jih mora v programu izpolnjevati klub: 

- Redno izplačilo plače (80% sofinancira MŠŠ, ostalo Badminton klub Medvode) 
- Prostorske pogoje 
- Kadrovske pogoje 

 
Poleg tega naj dodamo, da se izvajajo še ostali regijski PŠŠ širom Slovenije, ki jih trenutno sofinancira BZS. Nemen 
je dvig števila kakovostnih mladih tekmovalcev, ki bodo lahko v prihodnje tvorili reprezentance. 
 
Pripravila: 
Maja Kersnik 
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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 2016 (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 2016 so bili v okviru BZS organizirani naslednji 
mednarodni turnirji: 

 
- Mednarodni mladinski turnir - Donut cup, marec 2016, Zg. Kungota; 
- Mednarodni mladinski turnir  – Srebrna žogica, april 2016, Lendava; 
- Mednarodni članski turnir – FZ Forza Slovenia International 2016, maj 2016, Medvode; 
- Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije – TEM JUNIOR, oktober 2016, Mirna; 
- Mednarodno prvenstvo v mlajših starostnih skupinah TEM YOUTH, oktober 2016, Mirna; 
- Mednarodni mladinski turnir – Medvode Forza Cup 2016, december 2016, Medvode. 

 

  

 
Otvoritev na Tem Slovenia Junior International 2016                                         Pisana vrsta zastav na FZ Forza Slovenia International 2016 

 
Podelitev najboljšim na FZ Forza Medvode Cup 2016                                        Pogled na igrišča s tribun na Tem Slovenia Junior International 2016  



 

 

25/31

 

 
- Evropsko veteransko prvenstvo, september 2016, Podčetrtek; 

Posebej izpostavljamo organizacijo Vetearanskega evropskega 
prvenstva, ki se je odvijalo med 18. in 24. septembrom 2016 v 
Podčetrtku.  Več kot 1000 tekmovalcev iz 36 evropskih držav je bil 
rekorden dosežek za evropski badminton, še posebej pa za 
Badmintonsko zvezo Slovenije, ki je uspela tako velik dogodek odlično 
organizirati. Večmesečne predpriprave ožje organizacijske ekipe, skoraj 
14 dni napornega dela celotne organizacijske ekipe in volonterjev iz 
skoraj vseh slovenskih klubov je obrodilo sadove – tekmovanje je bilo 
odlično ne samo po organizacijski plati, temveč tudi finančno. Poleg 
dobička je Badmintonska zveza Slovenije na račun prvenstva kupila svoj 
kombi in prejela mnogo rabljenih peresnih žogic, ki jih je razdelila 
klubom sodelujočih v organizaciji. Badmintonska zveza Slovenije je kot odličen in gostoljuben 
organizator že prejela pohvale in priznanja vseh sodelujočih držav in predvsem Evropske badmintonske 
zveze, ki je že izkazala interes pri sodelovanju v prihodnjih projektih.  

 

 
Dvorana na VEP v Podčetrtku je izgledala res odlično                              Pogled na žrebe na velikih zaslonih 

   
Maskota BZS je bila odličen promotor                        Brez odličnih sodnikov ne bi šlo 
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2.10. KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ 
 
Badmintonska zveza Slovenije in Dušan Skerbiš kot nacionalni panožni koordinator  za šolska športna tekmovanja 
v badmintonu smo v letu 2016 (izvedeno pod okriljem Zavoda RS Planica) uspešno organizirali 4 državna 
tekmovanja, in sicer: 

- OŠ DP za posameznike – 9.3.2016 v Staršah pri Mariboru– nastopilo 83 tekmovalcev  

- OŠ DP ekipno – 12.4.2016 v Mariboru – nastopilo 6 ekip pri kategoriziranih in 16 ekip pri 

nekategoriziranih  

- SŠ DP za posameznike – 25.1.2016 v Medvodah – nastopilo  101 tekmovalcev 

- SŠ DP ekipno – 12.4.2016 v Mariboru -  nastopilo 7 ekip 

Tekmovanja so se na občinski in področni ravni odvijala po vsej Sloveniji, nepokrit je le še primorski del Slovenije, 
kjer badmintona v šolah še ne igrajo veliko. Zelo pozitivno na razvoj šolskega badmintona vpliva program Shuttle 
Time. 

 

 

 
Vsi najboljši na Srednješolskem DP v Medvodah januarja 2016 

 

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 2016 je BZS v sodelovanju z Badminton Europe v mesecu aprilu organizirala skupščino in forum Evropske 
badmintonske zveze, nato je sledila organizacija mednarodne poletne šola badmintona (Summer School 2016), ki 
je že drugič potekala v v Podčetrtku, v Termah Olimia. Poletne šole badmintona se je udeležilo rekordno število 
udeležencev in sicer 54 igralcev iz 16 držav, 26 trenerjev iz 18 držav, ter 10 trenerjev inštruktorjev, skupno torej 
90 udeležencev, ki so preživeli 7 napornih dni. Trenerji so po uspešno opravljenem izpitu pridobili naziv BWF 
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Coach Level 1.  Odlično organizacijo in super pogoje za delo je potrdila Evropska Zveze, ki je tako izvedbo Summer 
School 2017 še tretjič zaupala Sloveniji in Podčetrtku. 
 
Rok Trampuž se je kot eden izmed tutorjev  Shuttle time udeležil sestanka tutorjev Shuttle time v Kobenhavnu 
(november 2016). Na sestanku so razpravljali o delu tutorjev in delu v prihodnje.  
 

 
Vsi udeleženci BEC Summer School 2016 

  

Letna skupščina Evropske badmintonske zveze v Podčetrtku aprila 2016       Veteransko EP v Podčetrtku septembra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Pohar prejema nagrado predsednika Evropske    
badmintonske zveze 
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3. RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 

 
UPORABA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 
Pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila se upošteva določila Slovenskega računovodskega 
standarda – SRS 33 (2016) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Pri računovodskem 
obravnavanju poslovnih dogodkov, glede katerih ta standard ne določa pravil, pa se uporablja pravila, določena s  
slovenskimi računovodskimi standardi 1-17 (2016. 
Društvo  vodi poslovne knjige po sistemu  dvostavnega knjigovodstva. Poslovni dogodki  se evidentirajo na konte, 
ki jih določa enotni kontni okvir za vse organizacije. 
 
BILANCA STANJA 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri opravljanju storitev 
in se po pričakovanjih uporablja več kot enem obračunskem obdobju. 
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. 
Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. 
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se  ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po 
dokumentirani nakupni ceni, povečani za uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je  mogoče 
pripisati usposobitvi.  
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodske vrednosti odtujenega opredmetenega osnovnega 
sredstva oz. neopredmetenega sredstva se prenese med druge prihodke od dejavnosti, če je prva večja od druge, 
oz. med prevrednotovalne odhodke, če je druga večja od prve. 
Za merjenje po začetnem pripoznanju društvo uporablja  model nabavne vrednosti. 
Amortizacija se obračunava posamično. Za razporejanje zneska amortizacije sredstva v njegovi dobi koristnosti se 
uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 
 
TERJATVE 
Terjatev se v bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane 
z njo in je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. 
Terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo 
tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja 
preračunajo v domačo valuto po tečaju ECB.  
Prevrednotenje terjatev se lahko pojavi predvsem zaradi njihove oslabitve ali zaradi odprave njihove oslabitve. 
Društvo slabi vse terjatve, od katerih zapadlosti je preteklo 365 dni. Dokončen odpis terjatve se opravi na podlagi 
ustrezne listine. 
 
DENARNA SREDSTVA 
Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti. 
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi 
potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem 
tečaju na dan prejema. 
 
KRATKOROČNI DOLGOVI 
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba najkasneje v 
letu dni vrniti  oziroma poravnati, zlasti v denarju. 
Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni. Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v podjetje 
denarna sredstva ali ker z denarjem poplačujejo njegove poslovne dolgove. Poslovni dolgovi pa se pojavljajo, ker 
dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri opravljanju storitev. Obstajajo tudi kratkoročni dolgovi, 
prevzeti od drugih oseb. 
 



 

 

29/31

 

Kratkoročni dolg se v knjigovodskih evidencah  in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če je verjetno, da se bodi 
zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi in je znesek za njegovo poravnavo 
mogoče zanesljivo izmeriti. 
Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v 
primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega 
dolga, v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve.   
Kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. Povečanje 
kratkoročnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje kratkoročnih dolgov pa redne finančne 
prihodke. 
 
KRATKOROČNE  ČASOVNE RAZMEJITVE 
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili 
v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena.  
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oz. kratkoročno odložene 
odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke. 
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oz. kratkoročno vnaprej 
vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke.  
 
DRUŠTVENI SKLAD 
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Sestavljen je iz: 
presežka prihodkov 
presežka odhodkov 
Presežek odhodkov zmanjšuje društveni sklad. Če bi bil znesek nepokritega presežka odhodkov večji od drugih 
sestavin društvenega sklada, se razlika izkaže kot postavka, ki zmanjšuje obveznosti do  virov sredstev. 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
PRIHODKI  
Prihodke razčlenjujemo na prihodke od dejavnosti, finančne prihodke in  druge prihodke.  
Prihodki se pripoznajo če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem 
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se 
upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku. 
Prihodki od dejavnosti so prihodki od javnih in drugih financerjev, članarine, prihodki od prodaje in drugi prihodki 
od dejavnosti.  
Prihodki od prodaje storitev, razen storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po prodajnih cenah 
dokončanih storitev, ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev, glede na stopnjo dokončanosti.  
Prihodki od prodaje blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, 
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. 
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi naložbami, pa 
tudi v zvezi s terjatvami. 
Drugi prihodki so neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 
 
ODHODKI 
Odhodki društva se razvrščajo na odhodke iz dejavnosti, finančne odhodke in druge odhodke. Odhodki se 
pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s 
povečanjem dolga in je to zmanjšanje možno zanesljivo izmeriti.  
Stroški in odhodki se pripoznajo v obračunskem obdobju, v katerem se material porabi oz. v obdobju  na katerega 
se storitve nanašajo. 
 
PRIDOBITNA IN NEPRIDOBITNA DEJAVNOST 
Za sestavitev podatkov o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, se kot sodilo za razmejevanje upošteva razmerje 
med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z vso dejavnostjo. Zveza 
je v letu 2016 evidentirala  1% vseh prihodkov  kot pridobitnih.  
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SPREMEMBA ZAKONODAJE 
V letu 2016 spremembe zakonodaje niso bistveno vplivale na poslovanje društva. 
 
 
 

4. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1.2016 DO 31.12.2016 
 
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 520.218€, skupni odhodki 508.782€.  Presežek prihodkov  
znaša 11.436€ .  Davek od dohodkov je obračunan v višini 542€, čisti presežek prihodkov znaša 10.895€. 
 
P r i h o d k i 
Tabela: Prihodki po vrstah 

 leto 2016 leto 2015 Indeks 

Prihodki MIZŠ 71.040 89.356 0,79 
Prihodki FŠO 96.922 103.608 0,93 
Prihodki iz tujine 5.202 37.688 0,13 
Prihodki od organizacije tekmovanj 285.598 - - 
Prihodki od prijavnin,sponzorstev,prodaje 27.184 40.404 0,67 
Prihodki  članarin in prispevkov 10.900 16.850 0,64 
Prihodki od OKS 8.641 9.474 0,91 
Prihodki od participacij 12.442 - - 
Finančni prihodki 61 4 - 
Donacije 338 - - 
Ostali prihodki 1.890 284 6,65 

Skupaj prihodki 520.218 297.668 1,74 

 
Prihodki niso primerljivi s preteklim letom zaradi prihodkov iz naslova organizacije evropskega veteranskega 
prvenstva v višini 249.682€. 
 
 Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 
        - prihodki  iz organizacije tekmovanj  znašajo 54% vseh prihodkov 
        - prihodki  iz Fundacije  znašajo 18% vseh prihodkov 
        - prihodki Ministrstva  v višini 13% 
        - prihodki od prijavnin,sponzorstev in prodaje badminstnskih kompletov 5% 
        - iz naslova članarin in prispevkov 2% 
        - ostali prihodki 8%  
 
 
 O d h o d k i 
  Tabela: Pregled odhodkov po vrstah:  

 leto 2016 leto 2015 Indeks 

Stroški porabljenega materiala 36.338 23.750 1,53 
Stroški storitev 409.082 226.055 1,80 
Odpisi vrednosti 2.746 1.352 2,03 
Dotacije klubom 33.145 13.049 2,54 
Prijavnine,štartnine,igralnine,takes 27.164 16.659 1,63 
Finančni odhodki 307 242 1,26 

Skupaj odhodki 508.782 281.107 1,80 

 
Odhodki niso primerljivi s preteklim letom zaradi odhodkov vezanih na organizacijo evropskega veteranskega 
prvenstva v višini 243.698€. 
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Prihodki in odhodki po projektih so razvidni iz poročil po stroškovnih mestih. 
 
 
                                                                                     
 

5. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2016 
 
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 003 in 010) : 
Zveza je izkazuje  neopredmetena sredstva v višini 902€ iz naslova nakupa programa e-zveza.  
Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na bilančni presečni dan znaša 33.800€.  
V letu 2016 je zveza nabavila kombi VW transporter v višini 30.176€, delno s finančnim leasingom, računalniško 
opremo v višini 1.483€ ter maskoto v višini 1.000€. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048): 
Znesek kratkoročnih poslovnih terjatev znaša 14.511€, od tega: 
- kratkoročne  terjatve do kupcev 481€ 
- terjatev do Fundacije 13.746€, do izdelave letnega poročila plačane v višini 8.746€ 
- ostale terjatve 284€ 
 
Denarna sredstva (AOP 052): 
Zveza  izkazuje stanje na transakcijskem računu 20.145€. 
 
Društveni sklad (AOP 056): 
Zveza izkazuje  društveni sklad v višini 29.846€. Društveni sklad je rezultat  poslovnih izidov od ustanovitve 
dalje.  
 
Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 076): 
Zveza izkazuje 17.294€ dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega leasing pri Porsche leasing d.o.o., do aprila 
2019. 
 
Kratkoročne finančne obveznosti (AOP 087): 
Zveza izkazuje kratkoročne finančne obveznosti v višini 6.030€ iz naslova: 

- kratkoročnega dela   finančnega leasinga v višini 5.304€, ki zapade v letu 2017 
- prejetega posojila od fizične osebe v višini 426€ 
- posojila od Telekoma 300€. 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091): 
Znesek kratkoročnih  poslovnih obveznosti  znaša 20.023€, od tega: 
obveznosti do dobaviteljev v višini 13.070€, ki so bile do izdelave letnega poročila v celoti poravnane 
obv. iz naslova povračil stroškov stroškov 3.987€ 
obveznost za davek  192€ 
obveznost za prejete avanse 2.774€ 

 

 

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE, 

predsednik Andrej Pohar 

  


