Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)

Medvode, 15. maj 2012
ZAPISNIK
55. redne letne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 12. maja 2012, od
14.30 do 15.30 ure v Medvodah, v prostorih športne dvorane Medvode.
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine
Predsednik Badmintonske zveze Slovenije (BZS) Andrej Pohar je pozdravil predstavnike klubov
in goste. Za uvod je predlagal izvolitev predsedstva skupščine: za predsednika skupščine Andreja
Poharja, za člana predsedstva Dušana Skerbiša st. in Janija Jamnika.
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet
sklep:
Člani delovnega predsedstva 55. skupščine BZS so: predsednik Andrej Pohar, člana
predsedstva Dušan Skerbiš st. in Jani Jamnik
Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je
soglasno sprejet in potrjeni so naslednji člani:
Verifikacijska komisija: Rok Trampuž kot predsednik, Jožko Krapež in Miha Košnik kot člana
Zapisnikar: Matevž Šrekl
Overitelja zapisnika: Dušan Skerbiš ml. in Miha Šetina.
Soglasno je sprejet predlagani dnevni red redne skupščine BZS:
1.

Otvoritev Skupščine BZS in izvolitev organov skupščine:
•
•
•
•

delovnega predsedstva
verifikacijske komisije
zapisnikarja
dveh overiteljev zapisnika

2.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine BZS 2011 (PRILOGA #1)

3.

Poročilo predsednika BZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2011 (PRILOGA #2)

4.

Poročilo nadzornega odbora BZS (dano na sami skupščini)

5.

Razrešitev nadzornega odbora in disciplinske komisije

6.

Volitve novih predstavnikov BZS (poslano naknadno)

7.

Razno

Rok Trampuž je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 29
registriranih klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 15 klubov. Vseh 29 registriranih klubov
ima skupaj 42 glasov, na skupščini pa je prisotnih 26 glasov (61,90 %), Na osnovi poročila
verifikacijske komisije je ugotovljeno, da skupščina ni sklepčna, zato se zasedanje skladno z
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določilom 2. odstavka 27. člena Statuta BZS odloži za 30 minut in se nadaljuje ob 15.00 uri, ko
se ugotovi, da je skupščina sklepčna, saj je prisotnih več kot polovica vseh glasov.
Prisotni delegati s poverilnicami: BK BIT (Joško Krapež), BK BRANIK (Uroš Velec), BK
BREŽICE (Aljoša Rovan), BK JEŽICA (Dušan Merše), BK KUNGOTA (Janez Stajnko), BK
MEDVODE (Matevž Šrekl), BK MLADOST (Bojan Sekereš), BK OLIMPIJA (Andrej Pohar),
BK MIRNA (Darja Krivec), Društvo EXPLORIK (Dušan Skerbiš ml.), BK ŽELEZNIČAR
(Mateja Rojnik), ŠRD IDRIJA (Miran Vihtelič), ŠRD KONEX CLUB (Rok Trampuž), ŠRD
GOODMINTON (Jani Jamnik) in ŠD BADMINTON (Miha Košnik).
Odsotni člani BZS: BK CELJE, BK KOČEVJE, BK LJUBLJANA, BK PIŠECE, BK PTUJ,
BK RAKEK, BK ZAGORJE, KLUB NIRVANA, ŠD KARIZMA, ŠED BAMBUS, ŠD
LENART, ŠRD ŽIRI, TVD PARTIZAN IN ŠD KELT PREVALJE
Soglasno se sprejme se poročilo verifikacijske komisije.
2.

Potrditev zapisnika 54. redne letne skupščine BZS 2011!

Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 54. redne letne skupščine na katerega ni
bilo pripomb.
Potrdi se zapisnik 54. redne letne skupščine BZS 2011.
3.

Poročilo o delu in finančnem poslovanju v letu 2011

Predsednik Andrej Pohar je najprej skupščino seznanil z delom zveze in s finančnim
poslovanjem v preteklem letu. Predstavil je člane Upravnega odbora, ki je v zadnjem letu doživel
eno spremembo in sicer je namesto Mateja Voha v odboru začel sodelovati Miha Košnik.
Predstavil je zaposlene in sodelavce BZS, ki z zvezo sodelujejo honorarno (sekretar) oz. so na
zvezi zaposleni. Kar se tiče rezultatov v mladinski in članski kategoriji smo bili rezultatsko
uspešni, saj je M. Tvrdy uspešno nadaljevala boj za olimpijske igre in se tako na koncu tudi
kvalificirala za nastop v Londonu. V članski kategoriji imamo najmanj štiri močne igralce (Maja
Tvrdy, Špela Silvester, Luka Petrič in Iztok Utroša). Zveza je bila s pomočjo Mihe Košnika zelo
uspešna pri pridobivanju novih članov (klubov in igralcev). Uspešno sta bili izvedeni obe
mednarodni prireditvi (Slovenia International v Medvodah in Tem Junior in Youth na Mirni).
Sprejme se poročilo o delu in finančnem poslovanju BZS v letu 2011 s 26 glasovi ZA
(soglasno).
4.

Poročilo nadzornega odbora BZS

Nadzorni odbor pri pregledu finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti. Poročilo
nadzornega odbora je v prilogi zapisnika.
S 26 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS.
5. Razrešitev nadzornega odbora in disciplinske komisije
Pred samim glasovanjem o razrešitvi starega vodstva BZS, se je Andrej Pohar zahvalil članom
nadzornega odbora in disciplinske komisije.
S 26 glasovi ZA (soglasno) je bil sprejet sklep o razrešitvi dosedanjih članov nadzornega
odbora in disciplinske komisije.
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6.

Volitve novih predstavnikov BZS

Pred samimi volitvami se je delegate povprašalo, če vlagajo še kakšno kandidaturo oz. če kakšen
kandidat želi odstopiti od kandidature. Nobenih tovrstnih predlogov ni bilo, zato je predsednik
predlagal javno glasovanje o obeh listah kandidatov.
Listi kandidatov:
Nadzorni odbor:
Dušan Skerbiš st. (BK Mirna)
Miha Šetina (BK Medvode)
Janez Stajnko (BK Kungota)
Disciplinska komisija
Žiga Frass (BK Ježica)
Martin Dover (BK Branik)
Blaž Strmole (BK Mirna)
S 26 glasovi ZA (soglasno) je bil izvoljen nov nadzorni odbor, prav tako s 26 glasovi ZA
(soglasno) tudi disciplinska komisija.

7. Razno
Pod točko razno je Bojan Sekereš predlagal, da bi se v skladu s strategijo BZS ponovno oživilo
delovanje badmintonskega centra. A. Pohar je pojasnil, da pogovori že potekajo v to smer in da
je precej igralcev že potrdilo sodelovanje v takšnem centru v prihodnji sezoni. Glede na to se bo
Zveza potrudila, da bi ta center ponovno zaživel z večjim številom igralcev, ob upoštevanju
razpoložljivih finančnih zmožnosti.
Skupščina se je zaključila ob 15.30 uri.
Zapisal: Matevž Šrekl
Overitelja zapisnika:
Dušan Skerbiš ml.
Miha Šetina
Andrej POHAR
predsednik BZS
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