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                             Medvode, 30. marec, 2010 
 
    ZAPISNIK 
 

53. volilne redne letne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v nedeljo, 21. marca 
2010 od 10.20 do 12.00 ure v Medvodah, v prostorih športne dvorane Medvode. 

 
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine 

 
Predsednik Badmintonske zveze Slovenije (BZS) Dane Ali č je pozdravil predstavnike klubov in 
goste. Za uvod predlaga izvolitev predsedstva skupščine: za predsednika skupščine Dane Alič, 
za člana predsedstva Dušana Bosilja in Miha Košnika.  
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet 
sklep: 
 

Člani delovnega predsedstva 53. volilne skupščine BZS so: predsednik Dane Alič, za člana 
predsedstva Dušan Bosilj in Miha Košnik. 
 

Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je 
soglasno sprejet in potrjeni so naslednji člani: 
 
Verifikacijska komisija: Dušan Skerbiš st., Edvard Adler in Miha Horvat  
Zapisnikar: Matevž Šrekl 
Overitelja zapisnika:  Miha Šetina in Uroš Velec. 

 
Soglasno je sprejet predlagani  dnevni red redne skupščine BZS: 
 

1. Otvoritev Skupščine BZS in izvolitev organov skupščine: 
 

• delovnega predsedstva 
• verifikacijske/volilne komisije 
• zapisnikarja 
• dveh overiteljev zapisnika 

 
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine BZS 2009 (PRILOGA #1) 

3. Poročilo predsednika BZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2009 (PRILOGA #2) 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS (PRILOGA #3) 

5. Razrešitev dosedanjega vodstva BZS 

6. Volitve novih predstavnikov BZS (PRILOGA #4) 

7. Spremembe pravnih aktov BZS (PRILOGE #5, #6 in #7) 

8. Razno 
 

Na osnovi poročila verifikacijske komisije (Dušan Skerbiš st., predsednik): od 18 registriranih 
klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 11 klubov. Vseh 17 registriranih klubov ima skupaj 20 



delegatov, na skupščini pa je prisotnih 14 delegatov (70,00 %), je ugotovljeno da je skupščina 
sklepčna. 
 
Prisotni delegati s poverilnicami: BK BRANIK (Uroš Velec), BK BREŽICE (Mitja Kostrevc), 
ŠRD IDRIJA (Miran Vihtelič), BK JEŽICA (Dušan Merše), BK KUNGOTA (Edvard Adler in 
Vlado Bec), BK MEDVODE (Jani Jamnik in Miha Šetina), BK MLADOST (Miha Horvat), 
BK OLIMPIJA (Andrej Pohar), BK PTUJ (Dušan Bosilj), in BK TOM (Dušan Skerbiš st. in 
Dušan Skerbiš ml.), ŠRD KONEX CLUB (Rok Trampuž) 

Odsotni člani BZS: BK BIT, BK KOČEVJE, BK LJUBLJANA, BK PIŠECE, BK RAKEK 

Ostali prisotni: Matevž Šrekl (sekretar), Miha Košnik, Blaž Zakotnik (ŠD ZAšport – zaradi 
neplačane članarine, klub ni imel glasovalne pravice) 

 
Sprejme se poročilo verifikacijske komisije.  
 

2.  Potrditev zapisnika 52. redne letne skupščine BZS 2009! 
 

Predsednik Dane Alič je še enkrat obnovil zapisnik 52. redne letne skupščine na katerega ni 
bilo pripomb. 

 
Potrdi se zapisnik 52. redne letne skupščine BZS 2009. 

3.  Poročilo o delu in finančnem poslovanju v letu 2009 
 
Predsednik Dane Alič je  najprej  skupščino seznanil z  delom zveze in finančnem poslovanju v 
preteklem letu, ki je bilo kljub manjšim sredstvom s strani Ministrstva za šolstvo in šport 
uspešno. V svoji predstavitvi se je posebej zahvalil Badminton klubu Mladost za uspešno 
organizirano Mednarodno prvenstvo Slovenije, ter Badminton klub Medvode za uspešno 
organizirano in izvedeno Evropsko prvenstvo v badmintonu do 17 let.  
 
Sprejme se poročilo o delu in finančnem poslovanju BZS v letu 2009. 
 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS  
 
Nadzorni odbor pri pregledu finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti. Poročilo 
nadzornega odbora je v prilogi zapisnika. 

.  
Z 14 glasovi ZA (soglasno)  je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS. 
 

5.  Razrešitev starega vodstva BZS 
 

Pred samim glasovanjem o razrešitvi starega vodstva BZS, se je Dane Alič zahvalil članom 
nadzornega odbora in disciplinske komisije. 
 
Z 14 glasovi ZA je bil sprejet  sklep o razrešitvi starega vodstvo BZS. 

  
 

6. Volitve novih predstavnikov BZS 
 
Pred samimi volitvami se je delegate povprašalo ali  želijo dodati kakšnega novega kandidata za 
na listo oz. če kakšen kandidat želi odstopiti od kandidature. 

 
Sledila je izčrpna predstavitev kandidata za predsednika Andreja Poharja. Nato se je na kratko 
predstavil še kandidat za podpredsednika BZS, Jani Jamnik. 
 



Sledilo je glasovanje in z 14 glasovi ZA, je bil soglasno izvoljen novi predsednik BZS,  Andrej 
Pohar. 
 
Ravno tako z 14 glasovi ZA, je bil soglasno izvoljen novi podpredsednik Jani Jamnik. 

 
Za člane UO se ni glasovalo in novo izvoljeni predsednik BZS je predstavil člane Upravnega 
odbor, ki so v sklopu kandidacijskega postopka že izrazili soglasje za sodelovanje: 
Matej Voh (BK Železničar) 
Jožef Kuprivec - Dodo (BK Kungota) 
Miha Horvat (BK Mladost) 
Gašper Plestenjak (BK Ljubljana) in 
Tadej Šeme (BK BIT) 
 
Zaradi večjega števila kandidatov za Nadzorni odbor BZS so volitve članov potekale tajno. V 
Nadzorni odbor BZS so bili izvoljeni naslednji člani: 
Dane Alič (14 glasov) 
Janez Stajnko (12 glasov) 
Dušan Skerbiš st. (10 glasov) 
 
Četrta kandidatka, Vlasta Lenič je prejela  6 glasov in ni bila izvoljena v nadzorni odbor BZS. 
 
Ker so bili kandidati za disciplinsko komisijo le trije (Miha Šetina, Blaž Strmole in Martin 
Dover) se je  glasovalo o celotni listi. Z 14 glasovi ZA je bila podrta celotna lista. 

 
7. Spremembe pravnih aktov BZS  

 
A. Pohar je predstavil vnaprej predlagane spremembe Poslovnika skupščine BZS, Statuta BZS 
in Registracijskega pravilnika. 

 
Ker na predlagane spremembe ni bilo pripomb, je predsednik dal na glasovanje predlog, da  se 
glasuje za celoten sklop sprememb (Poslovnik + Statut, ter Registracijski pravilnik). 
 
Predlog je z 14 glasovi ZA soglasno sprejet. 
 
Soglasno z 14 glasovi ZA so bile sprejete predlagane spremembe Poslovnika, Statuta BZS 
Registracijskega pravilnika v celoti. 
 

8.   Razno 

Ob koncu skupščine se je Dušan Skerbiš st. v imenu vseh slovenskih klubov zahvalil starim 
članom vodstva BZS za uspešno delo in požrtvovalno delo, za kar gre še posebna zahvala 
predsedniku Danetu Aliču.  

 
Skupščina se je zaključila ob 12.00 

Zapisal: Matevž Šrekl 
 

Overitelja zapisnika:  
Miha Šetina 

 
Uroš Velec 
         Andrej POHAR 

                    predsednik BZS 


