Medvode, 11. maj 2013
ZAPISNIK
56. redne letne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 11. maja 2013,
od 12.00 do 14.30 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 Jožefa Kuprivca.
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je
sprejet sklep:
Člani delovnega predsedstva 56. skupščine BZS so: predsednik Andrej Pohar, člana
predsedstva Dušan Skerbiš st. in Jožef Kuprivec
Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je
soglasno sprejet in potrjeni so naslednji člani:
Verifikacijska komisija: Bojan Sekereš kot predsednik, Aljoša Rovan in Miha Košnik kot
člana
Zapisnikar: Matevž Šrekl
Overitelja zapisnika: Rok Trampuž in Andrej Polanič.
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 2012

3.

Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2012

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2012 in sprejem
finančnega načrta za leto 2013
5.

Razno

Bojan Sekereš je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 23
registriranih klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 13 klubov. Vseh 23 registriranih
klubov, ki so plačali članarino za tekoče leto in imajo na dan zasedanja skupščine
izpolnjene vse materialne obveznosti do BZS, ima skupaj 37 glasov, na skupščini pa je
prisotnih 22 glasov (62,16 %). Na osnovi poročila verifikacijske komisije je ugotovljeno, da
skupščina ni sklepčna, zato se zasedanje skladno z določilom 2. odstavka 27. člena Statuta
BZS odloži za 30 minut in se nadaljuje ob 12.30 uri, ko se ugotovi, da je skupščina sklepčna,
saj je prisotnih več kot polovica vseh glasov.
Prisotni delegati s poverilnicami: BK BRANIK (Jožef Kuprivec), BK BREŽICE (Aljoša Rovan),
BK MEDVODE (Andrej Polanič), BK MLADOST (Bojan Sekereš), BK OLIMPIJA (Andrej
Pohar), BK MIRNA (Dušan Skerbiš st.), Društvo EXPLORIK (Uroš Perme), ŠD SELE VRHE
(Mateja Rojnik, Miran Vihtelič), ŠRD KONEX CLUB (Rok Trampuž), ŠD BADMINTON
(Alenka Vidic), ŠD KARIZMA (Bojan Breznik), TVD PARTIZAN (Dejan Stajnko) in ŠD KELT
PREVALJE (Miha Košnik).
Odsotni člani BZS: BK BIT, BK JEŽICA, BK KOČEVJE, BK LJUBLJANA, BK KUNGOTA, BK
PIŠECE, KLUB NIRVANA, ŠRD IDRIJA, ŠRD ŽIRI in BK ŽELEZNIČAR.
Soglasno se sprejme se poročilo verifikacijske komisije.
2. Potrditev zapisnika 55. redne letne skupščine BZS 2012
Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 55. redne letne skupščine, na
katerega ni bilo pripomb.
Potrdi se zapisnik 55. redne letne skupščine BZS 2012.
3. Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2012
Predsednik Andrej Pohar je skupščino seznanil z delom zveze v preteklem letu (poročilo je
bilo med skupščinskim gradivom označeno kot priloga #2). Leto 2012 je bilo za slovenski
badminton ponovno uspešno. Maja Tvrdy nas je znova prestavljala na olimpijskem
turnirju v Londonu, kar pa je bil le vrhunec tekmovalnih uspehov naših reprezentantov.
Iztok Utroša je namreč po dolgem premoru pri moških ponovno dosegel zmago, pri čemer
je šlo za zanj prvo mednarodno zmago na tekmovanju za svetovno jakostno lestvico.
Obema sledi mladi rod, ki nas bo presenečal v bližnji prihodnosti.
Našim tekmovalcem po svetu sledi vedno močnejša sodniška organizacija, ki je v letu 2012
dosegla pomembno priznanje s prvima mednarodno akreditiranima sodnikoma, kar
pomeni, da odslej tudi naši sodniki lahko sodijo na največjih tekmovanjih. Vse zgoraj
navedeno seveda predstavlja velik finančni zalogaj za našo zvezo, vendar je proračun
uravnotežen, naša organizacija pa v primerjavi z nekaterimi drugimi panožnimi zvezami ni
zadolžena ali celo prezadolžena. Zaradi številnih izvedenih programov in zlasti želja, pa
denarja za vse projekte žal nikoli ni dovolj, sploh v času gospodarske krize. Zato nas veseli,
da naša zveza tako organizacijsko kot rezultatsko kotira vse višje med slovenskimi
športnimi zvezami. Vendar pa prepoznavnost BZS in badmintona pogosto ni zgolj odraz

vrhunskega športa in zmag najboljših. V tem smislu je zlasti pomembno, da badminton
počasi prodira v vsako slovensko vas in v vsako slovensko športno dvorano. V tem delu je
BZS na žalost dostikrat spregledana kot tisti povezovalni element, ki dviguje tako splošno
razgledanost slovenskih rekreativnih športnikov, kot tudi pomaga badmintonskim
navdušencem, da se pomerijo ali vsaj medsebojno poveselijo na številnih rekreativnih
prireditvah. Brez tega, pomembnega dela badmintonske populacije, BZS seveda ne more
(in tega se dobro zaveda), žal pa je v obratni smeri pogosto opaziti, da vsi vedno ne
zaznajo, da je prav organiziranost, dostopnost informacij, pomoč pri začetkih in sistem
izobraževanja tisto, kar dejansko omogoča obstoj tako številnih domačih badmintonskih
prireditev, pri čemer pa so gonilna sila seveda lokalni organizatorji.
Sledila so še poročila Jožefa Kuprivca, predsednika sodniške komisije, Roka Trampuža,
predsednika odbora za vrhunski šport in Mihe Košnika, vodje odbora za rekreacijo.
Z 22 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo o delu BZS v letu 2012.
4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2012 in
sprejem finančnega načrta za leto 2013
Nadzorni odbor pri pregledu finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti. Poročilo
nadzornega odbora je v prilogi zapisnika.
Z 22 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS.
Dušan Skerbiš ml. je na kratko predstavil zaključni račun za leto 2012 in finančni načrt za
leto 2013, kar je bilo oboje priloženo kot gradivo skupščine (priloga #3).
Z 22 glasovi ZA (soglasno) je bil potrjen zaključni račun za leto 2012 in sprejet
finančni načrt za leto 2013.
5. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Skupščina se je zaključila ob 14.30 uri.
Zapisal: Matevž Šrekl
Overitelja zapisnika:
Rok Trampuž
Andrej Polanič
Andrej POHAR
predsednik BZS

