Medvode, 9. maj 2015
ZAPISNIK
58. redne letne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 9. maja 2015, od
12.00 do 15.00 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 Tadeja Šemeta.
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet
sklep:
Člani delovnega predsedstva 58. skupščine BZS so: predsednik Andrej Pohar, člana
predsedstva Jani Jamnik in Tadej Šeme.
Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je
soglasno sprejet in potrjeni so naslednji člani:
Verifikacijska komisija: Žiga Frass kot predsednik, Rok Trampuž in Miha Košnik kot člana
Zapisnikar: Matevž Šrekl
Overitelja zapisnika: Andrej Pohar 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

Spremembe pravnih aktov BZS (poslovnik skupščine)
Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine BZS 2014
Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2014
Poročilo nadzornega odbora BZS in potrditev zaključnega računa za leto 2014
Pritožba BK Mirna in odgovor BZS
Pobude BK Mirna (razvoj BZS, predlogi novega načina delovanja BZS in predlog za
razrešitev vodstva BSZ)
8. Razno
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žiga Frass je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 24 registriranih
klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 18 klubov. Vseh 24 registriranih klubov, ki so plačali
članarino za tekoče leto in imajo na dan zasedanja skupščine izpolnjene vse materialne
obveznosti do BZS, ima skupaj 34 glasov, na skupščini pa je prisotnih 28 glasov (82 %). Na
osnovi poročila verifikacijske komisije je ugotovljeno, da je skupščina sklepčna.
Prisotni delegati s poverilnicami: BK BIT (Mišo Mattias), BK BRANIK (Jožef Kuprivec), BK
BREŽICE (Aljoša Rovan), BK KOČEVJE (Denis Šalehar), BK KUNGOTA (Andrej Polanič),
BK LJUBLJANA (Iztok Gliha), BK MEDVODE (Matevž Šrekl), BK MLADOST (Denis
Pešehonov), BK OLIMPIJA (Andrej Pohar), BK MIRNA (Darja Krivec, Andrej Bajuk), BK
ŽELEZNIČAR (Dejan Jureš), Društvo EXPLORIK (Maja Pohar Perme), ŠD SELE VRHE
(Mateja Rojnik), ŠRD KONEX CLUB (Rok Trampuž), ŠD BADMINTON (Miha Košnik), BK
CELJE (Alenka Vidic), BK KOMENDA (Žiga Frass) in ŠD KARIZMA (Bojan Breznik).
Odsotni člani BZS: BK JEŽICA, BK PIŠECE, TVD PARTIZAN, BK PTUJ, ŠRD IDRIJA, ŠD
PODSREDA
Soglasno se sprejme poročilo verifikacijske komisije.
2. Spremembe pravnih aktov BZS (poslovnik skupščine)
Predsednik je predstavil spremembe Poslovnika skupščine BZS. A. Bajuk je izpostavil, da ga
zanima, zakaj se je spremenilo, da skupščina ne potrjuje finančnega načrta. A. Pohar je povedal,
da je razlog v tem, da so skupščine BZS v drugem četrtletju in bi to povzročalo težave pri
kandidiranju za sredstva Ministrstva in Fundacije, zaradi česar so finančni načrti pripravljeni že
prej. Poleg tega gre za uskladitev poslovnika z lani sprejetimi spremembami Statuta BZS. A.
Bajuk je predlagal, da 26. člen Poslovnika BZS (sprejem finančnega načrta na skupščini) ostane
v veljavi. Sledilo je glasovanje.
S 26 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bil Poslovnik skupščine BZS sprejet.
3. Potrditev zapisnika 57. redne letne skupščine BZS 2014
Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 57. redne letne skupščine. D. Krivec je
izpostavila, da člani Zveze z zapisnikom skupščine niso prejeli priloge (poročilo nadzornega
odbora), ki je bila navedena v zapisniku. Sledilo je glasovanje.
S 26 glasovi ZA in 2 vzdržanima se je zapisnik 57. redne letne skupščine BZS 2014 potrdil.
4. Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2014
Predsednik Andrej Pohar je skupščino seznanil z delom zveze v preteklem letu (poročilo je bilo
med skupščinskim gradivom označeno kot priloga #3). Ob tem je še posebej izpostavil, da je
bilo leto 2014 za slovenski badminton uspešno na področju rezultatov. Velik korak je bil prihod
indonezijskega trenerja Indre Setiawana, ki se je primerno vklopil v naš sistem dela. Sicer bi
sam pričakoval več, vendar je potrebno pustiti času čas. Poseben poudarek je dal odličnemu
sodelovanju z Evropsko in Svetovno zvezo, kar se kaže v organizaciji različnih seminarjev, ki

nam jih zaupata obe organizaciji. V preteklem letu so se začeli tudi seminarji Shuttle Time, ki
so naleteli na velik odziv. Sledila je predstavitev poročila M. Košnika o delovanju ŠD
Badmintona in rekreativnih turnirjih. D. Krivec je postavila vprašanje, kako je raslo število
registriranih igralcev in izpostavila predlog, da bi se to vključilo v letno poročilo. Poudarila je,
da bi bilo potrebno nameniti večjo skrb tekmovalcem, ker se zmanjšuje število mladinskih
tekmovalcev. Na predsednika je naslovila vprašanje, zakaj v preteklem letu ni bilo podelitve
nagrad najboljšim. A. Pohar je odgovoril, da je pri tekmovalcih težava, da nimajo želje
tekmovati, kar se pozna v manjšem številu nastopajočih. Kljub temu pa tudi pred leti ni bilo
bistveno večjega števila tekmovalcev v posameznih starostnih kategorijah. A. Bajuk je zahteval,
da predsednik odgovori, zakaj lani ni bila organizirana podelitev priznanj. A. Pohar je povedal,
da na podlagi predhodnih izkušenj (slabe udeležbe na takšnih podelitvah) BZS ni organizirala te
podelitve. Sledilo je glasovanje.
S 26 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bilo sprejeto Poročilo o delu BZS v letu 2014.
5. Poročilo nadzornega odbora BZS in potrditev zaključnega računa za leto 2014
Aljoša Rovan je kot član nadzornega odbora predstavil poročilo nadzornega odbora. A. Bajuk je
postavil vprašanje, če je nadzorni odbor pregledal porabo po posameznih postavkah in če je
nadzorni odbor skozi leto tudi preverjal posamezne sklepe. Odgovor je bil, da tega nadzorni
odbor ni posebej preverjal. A. Bajuk je zahteval dodatna pojasnila k Poročilu nadzornega odbora,
ki je bil predhodno poslan članom skupščine. Glede na to, da je bilo vse že navedeno v Poročilu,
dodatno pojasnjevanje ni bilo potrebno. Sledilo je glasovanje.
S 26 glasovi ZA in 2 vzdržanima je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS.
Jani Jamnik je na kratko predstavil zaključni račun za leto 2014, ki ga je komentiral A. Bajuk in
sicer, da je zaključni račun premalo natančen in da je potrebno skupščini predložiti bolj natančno
razdelitev porabe sredstev. M. Pohar Perme je poudarila, da se vse preveč vrtimo okrog
podrobnosti in pogovarjamo o številkah, namesto da bi se pogovarjali, kako bomo delali naprej
in kako bomo dvignili število tekmovalcev. BZS naj bi po njenih besedah delala dobro. Glede na
pobudo BK Mirna bo UO pripravil še finančno poročilo za leto 2014, po posameznih postavkah
namembnosti, in ga poslal vsem klubom. Sledilo je glasovanje.
S 26 glasovi ZA in 1 PROTI, 1 vzdržan je bil potrjen zaključni račun za leto 2014.
6. Pritožba BK Mirna in odgovor BZS
Andrej Bajuk je še enkrat predstavil pritožbo BK Mirna, A. Pohar pa odgovor UO BZS nanjo. V
zaključni besedi je Andrej Bajuk vztrajal, da je pritožba utemeljena in da ji je potrebno ugoditi.
Sledilo je glasovanje.
S 26 glasovi ZA in 2 PROTI je bil sprejet sklep, da se pritožba BK Mirna zavrne.

7. Pobude BK Mirna (razvoj BZS, predlogi novega načina delovanja BZS in predlog za
razrešitev vodstva BSZ)
A. Bajuk je povedal, da BK Mirna glede na dosedanji potek skupščine v celoti umika predloge
pod 7. točko dnevnega reda skupščine. O zadevi se posledično ni razpravljalo.

8. Razno
D. Krivec je postavila vprašanje, zakaj predsednik ni ostal na podelitvi medalj na članskem DP.
A. Pohar je pojasnil, da se je udeležil finalnega dneva, vendar je pred samo podelitvijo zaradi
slabega vremena in dejstva, da se je turnir zavlekel, to v dogovoru z organizatorjem izpustil.
Prav tako je izpostavil, da ni naloga predsednika, da je prisoten na vsaki podelitvi in da temu tudi
v bodoče ne bo tako.
Pod točko razno ni bilo dodatne razprave.
Skupščina se je zaključila ob 15.00 uri.
Zapisal: Matevž Šrekl

Overitelja zapisnika:
Andrej Pohar
Andrej Polanič
Andrej POHAR
predsednik BZS

