
 

 

                                 Medvode, 10. maj 2014 

 

ZAPISNIK 

 

57. redne letne volilne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 10. maja 

2014, od 12.00 do 13.50 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 Janija Jamnika in Miho Horvata.  

Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet 

sklep: 

 

Člani delovnega predsedstva 57. skupščine BZS so: predsednik Andrej Pohar, člana 

predsedstva Jani Jamnik in Miha Horvat. 

 

Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je 

soglasno sprejet in potrjeni so naslednji člani: 

 

Verifikacijska komisija: Janez Stajnko kot predsednik, Mateja Rojnik 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 2013 

3. Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2013 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2013 in sprejem 

finančnega načrta za leto 2014  

5. Razrešitev dosedanjega vodstva BZS 

6. Volitve novih predstavnikov BZS 

7. Spremembe pravnih aktov BZS  

8. Razno 



 

 

 

 

Janez Stajnko je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 23 

registriranih klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 22 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 38 glasov, na skupščini pa je prisotnih 37 glasov (97 %). Na 

osnovi poročila verifikacijske komisije je ugotovljeno, da skupščina sklepčna. 

 

Prisotni delegati s poverilnicami: BK BIT (Tadej Šeme), BK BREŽICE (Aljoša Rovan), BK 

JEŽICA (Erik Gregorič), BK KOČEVJE (Denis Šalehar), BK KUNGOTA (Janez Stajnko), BK 

LJUBLJANA (Gašper Batis), BK MEDVODE (Matevž Šrekl), BK MLADOST (Miha Horvat), 

BK OLIMPIJA (Andrej Pohar), BK MIRNA (Darja Krivec, Renata Cizelj, Marko Cizelj), BK 

PIŠECE (Janez Kovač), BK ŽELEZNIČAR (Maja Kersnik), Društvo EXPLORIK (Andrej 

Polanič), ŠD SELE VRHE (Mateja Rojnik), ŠRD KONEX CLUB (Rok Trampuž), ŠD 

BADMINTON (Miha Košnik), TVD PARTIZAN (Dejan Stajnko), ŠRD IDRIJA (Miran 

Vihtelič), ŠRD ŽIRI (Matic Ivančič), BK PTUJ (Jani Jamnik), BK CELJE (Boštjan Cerkovnik) 

in ŠRD GOODMINTON (Dušan Skerbiš). 

Odsotni člani BZS: BK BRANIK. 

 

Soglasno se sprejme poročilo verifikacijske komisije.  

 

2.  Potrditev zapisnika 56. redne letne skupščine BZS 2013 

 

Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 56. redne letne skupščine, na katerega ni 

bilo pripomb. 

 

Soglasno se potrdi zapisnik 56. redne letne skupščine BZS 2013. 

3.  Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2013 

 

Predsednik Andrej Pohar je skupščino seznanil z delom zveze v preteklem letu (poročilo je bilo 

med skupščinskim gradivom označeno kot priloga #2). Ob tem je še posebej izpostavil, da je 

bilo leto 2013 za slovenski badminton uspešno na področju prepoznavnosti, nasproti ostalim 

športom, saj smo badminton spet pripeljali v 1. razred športov v okviru kategorizacije pri OKS. 

Tudi rezultatsko je bila BZS zelo uspešna, s prvo osvojeno medaljo na Mediteranskih igrah. 

 

S 37 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo o delu BZS v letu 2013.  

 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2013 in 

sprejem finančnega načrta za leto 2014 

 

Nadzorni odbor pri pregledu finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti. Poročilo 

nadzornega odbora je v prilogi zapisnika. 

  

S 37 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS. 



 

 

 

Andrej Pohar je na kratko predstavil zaključni račun za leto 2013, Dušan Skerbiš ml. pa je 

predstavil finančni načrt za leto 2013 (oboje je bilo med skupščinskim gradivom označeno kot 

priloga #3). 

 

S 37 glasovi ZA (soglasno) je bil potrjen zaključni račun za leto 2013 in s 37 glasovi sprejet 

finančni načrt za leto 2014. 

 

5. Razrešitev dosedanjega vodstva BZS 

 

 Andrej Pohar je predlagal razrešitev dosedanjega vodstva BZS.  

 

S 37 glasovi ZA je bil sprejet sklep o razrešitvi dosedanjega vodstva BZS. 

  

 

6. Volitve novih predstavnikov BZS 

 

Pred samimi volitvami se je delegate povprašalo ali  želijo na listo kandidatov dodati kakšnega 

novega kandidata oz. če kakšen kandidat želi odstopiti od kandidature. Predlogov v tej smeri ni 

bilo. 

 

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 s 33 glasovi ZA ter 4 vzdržanimi glasovi je bil izvoljen novi 

predsednik BZS, Andrej Pohar. 

 

Ravno tako s 33 glasovi ZA ter 4 vzdržanimi glasovi je bil izvoljen novi podpredsednik 

BZS, Jani Jamnik. 
 

Za člane UO se skladno s Statutom BZS ni glasovalo in novo izvoljeni predsednik BZS je 

predstavil člane Upravnega odbor, ki so v sklopu kandidacijskega postopka že izrazili soglasje 

za sodelovanje: 

Rok Trampuž (ŠRD Konex club) 

Jožef Kuprivec - Dodo (BK Kungota) 

Miha Horvat (BK Mladost) 

Miha Košnik (ŠD Badminton) 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: 

Bojan Sekereš (36 glasov) 

Aljoša Rovan (36 glasov) 

Miha Šetina (26 glasov) 

 

Četrti kandidat, Andrej Bajuk, je prejel 13 glasov in ni bil izvoljen v nadzorni odbor BZS. 



 

 

 

Ker so bili kandidati za disciplinsko komisijo le trije (Žiga Frass, Renata Derganc Cizelj in 

Mateja Rojnik) se je glasovalo o celotni listi.  

 

S 37 glasovi ZA je bila podprta celotna lista. 

 

7.   Spremembe pravnih aktov BZS  

 

A. Pohar je predstavil vnaprej predlagane spremembe Statuta BZS in Registracijskega 

pravilnika BZS (med skupščinskim gradivom označeno kot Priloga #5 (Statut BZS), Priloga #6 

(Registracijski pravilnik) in Priloga #7 (pojasnilo k členom)). 

 

Ker na predlagane spremembe ni bilo pripomb, je predsednik najprej predlagal glasovanje o 

spremembah Statuta BZS, nato še glasovanje o spremembah Registracijska pravilnika BZS. 

 

Soglasno s 37 glasovi ZA so bile sprejete predlagane spremembe Statuta BZS. 

 

Soglasno s 37 glasovi ZA so bile sprejete predlagane spremembe Registracijskega 

pravilnika BZS. 

 

 

8. Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Skupščina se je zaključila ob 13.50 uri. 

Zapisal: Matevž Šrekl 

 

 

Overitelja zapisnika:  

Rok Trampuž 

 

 

Andrej Polanič 

         Andrej POHAR 

                    predsednik BZS 

 


