Medvode, 14. maj 2016
ZAPISNIK
59. redne letne volilne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 14. maja 2016, od
12.10 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 Janija Jamnika in Miho Horvata.
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet sklep:
Člani delovnega predsedstva 59. 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: Rok Trampuž kot predsednik, Mateja Rojnik 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
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine BZS 2015
3. Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2015
4. Poročilo nadzornega odbora BZS (predloženo na sami skupščini), potrditev zaključnega računa za leto
2015
5. Spremembe pravnih aktov BZS (Statut BZS, Disciplinski pravilnik in Registracijski pravilnik)
6. Razrešitev nadzornega odbora in disciplinske komisije z volitvami novih članov nadzornega odbora in
disciplinske komisije
7. Razno

Rok Trampuž je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 22 registriranih klubov
pri BZS je na skupščini prisotnih 15 klubov. Trenutno je v Zvezi registriranih 24 klubov, od tega jih je 22
plačalo članarino za tekoče leto in imajo na dan zasedanja skupščine izpolnjene vse materialne obveznosti
do BZS. Ti klubi s poravnanimi obveznosti imajo skupaj 33 glasov, na skupščini pa je prisotnih 26 glasov
(78,79 %). Na osnovi poročila verifikacijske komisije je ugotovljeno, da je skupščina sklepčna.
Prisotni delegati s poverilnicami: BK BIT (Tadej Šeme), BK BRANIK (Eva Miklič), BK MEDVODE
(Matevž Šrekl), BK MLADOST (Miha Horvat), BK OLIMPIJA (Andrej Pohar), BK MIRNA (Darja
Krivec), BK ŽELEZNIČAR (Dejan Jureš), Društvo EXPLORIK (Žiga Vračar), ŠD SELE VRHE (Mateja
Rojnik), ŠRD KONEX CLUB (Rok Trampuž), ŠD BADMINTON (Miha Košnik), ŠRD IDRIJA (Miran
Vihtelič), BK PTUJ (Andrej Polanič), BK CELJE (Matic Ivančič) in ŠD KARIZMA (Bojan Breznik).
Odsotni člani BZS: BK BREŽICE, BK KOČEVJE, BK KUNGOTA, BK LJUBLJANA, BK PIŠECE,
ŠD KOMENDA in TVD PARTIZAN.
Soglasno se sprejme poročilo verifikacijske komisije.

2.

Potrditev zapisnika 58. redne letne skupščine BZS 2015

Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 58. redne letne skupščine, na katerega ni bilo
pripomb.
Soglasno se potrdi zapisnik 58. redne letne skupščine BZS 2015.

3.

Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2015

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 Zveza uspešno
dela in da kljub majhnem številu sodelavcev (sekretar, direktor reprezentanc, ter trener) posluje
pozitivno. Nasproti mnogim Nacionalnim Zvezam, ki imajo likvidnostne težave, BZS dela ves čas
pozitivno, ter zagotavlja sredstva za svoje programe. Predsednik je ob tem izpostavil, da je bil
najpomembnejši projekt preteklega leta kvalifikacije za OI in v ta program je BZS vložila veliko
sredstev. Na žalost se nikomur od igralcev ni uspelo kvalificirati na OI. Posebna pohvala je šla
sodnikom, ki so se v preteklem letu izkazali in so praktično prisotni na vseh turnirjih, tudi na vseh večjih
mednarodni turnirjih (Evropska prvenstva). M. Košnik je predstavil poročilo o delo na področju
rekreacije in sodelovanju Zveze in ŠD Badmintona.
S 26 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo o delu BZS v letu 2015.

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2015
Nadzorni odbor pri pregledu finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti. Poročilo nadzornega
odbora je bilo predstavljeno na skupščini. Andrej Pohar je na kratko predstavil zaključni račun za leto
2015. V letu 2015 je Zveza ustvarila 16.235 dobička. BK Mirna je postavila vprašanje glede odpisa
sredstev v letu 2015, tako da bo sekretar v roku 14 dni poslal natančna pojasnila glede samih odpisov.
S 26 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS in zaključnega računa
za leto 2015.

5. Spremembe pravnih aktov BZS (Statut BZS, Disciplinski pravilnik in Registracijski pravilnik)
A. Pohar je predstavil vnaprej predlagane spremembe Statuta BZS, Disciplinskega pravilnika in
Registracijskega pravilnika BZS (med skupščinskim gradivom označeni kot Priloga #4 (Statut BZS),
Priloga #5 (Disciplinski pravilnik) in Priloga #6 (Registracijski pravilnik). Predlagane spremembe so bile
dane v javno razpravo, posebnih pripomb (razen s strani članice Disciplinske komisije) ni bilo. Renata
Derganc Cizelj je komentirala predlagane spremembe Disciplinskega pravilnika in sicer se ni strinjala
glede dikcije »na prvi pogled« in »razumna sankcija« ter glede plačila takse za pritožbo. D. Krivec je
izpostavila vprašanje glede 12. člena in zaščitenosti funkcionarjev. Predsednik je povedal, da so
funkcionarji (člani UO) zaščiteni delno, kar pomeni, da če poteka postopek proti funkcionarju, mora to
odobriti NO, to pa je napisano z namenom, da ne bi prihajalo do nepotrebnih (škodoželjnih) prijav
disciplinski komisiji, ki bi posledično ovirale normalno delo BZS.
Predsednik je predlagal, da se glasuje o spremembah Statuta BZS in Disciplinskem pravilniku skupaj, saj
je večina statutarnih sprememb potrebnih v povezavi z novim Disciplinskim pravilnikom, nato pa bi
sledilo glasovanje o spremembah Registracijska pravilnika BZS.
Člani skupščine so s 23 glasovi ZA (69,7 %) in 3 glasovi PROTI sprejeli predlagane spremembe
Statuta BZS ter novi Disciplinski pravilnik.
Soglasno s 26 glasovi ZA so bile sprejete predlagane spremembe Registracijskega pravilnika BZS.
6. Razrešitev nadzornega odbora in disciplinske komisije z volitvami novih članov nadzornega
odbora in disciplinske komisije
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.
Soglasno s 26 glasovi sta bili razrešeni Disciplinska komisija in Nadzorni odbor.
Ker so bili kandidati za nadzorni odbor BZS za obdobje 4 let (2016-2020) le trije: Bojan Sekereš,
Mateja Rojnik in Miha Šetina se je javno glasovalo o celotni listi.
Soglasni s 26 glasovi je bil izvoljen novi nadzorni odbor za obdobje 4 let.
Kandidatov za Disciplinsko komisijo je bilo več, tako da so volitve potekale tajno. Predsednik je
pojasnil, da bo tisti kandidat, ki prejme najmanj glasov, skladno s sprejetimi spremembami Statuta,
postal nadomestni član Disciplinske komisije. Izvoljeni so bili naslednji člani:
1. Dejan Jureš (25 glasov)
2. Žiga Frass (25 glasov)
3. Minka Ivančič (19 glasov)
Renata Cizelj Derganc je prejela 9 glasov in ni bila neposredno izvoljena v disciplinsko komisijo, tako
da je bila izvoljena kot nadomestna članica komisije.
7. Razno
7.1. Finančni plan za leto 2016
D. Skerbiš je predstavil okvirni finančni plan za leto 2016, o čemer je stekla kratka razprava.

7.2. Predlog financiranja klubov
D. Skerbiš je predstavil predlog financiranja klubov, s katerimi bi spodbudili klube k bolj množični
udeležbi na domačih turnirjih. Predlog bo poslan klubom v obravnavo, rok za pripombe je 15.6.2016, po
tem roku bo UO odločil o dokončni varianti, skladno s katero se bo financiralo klube v sezoni 2016/17.
Ob tem je stekla kratka razprava, v kateri so klubi podprli predloge BZS.
D. Krivec je na koncu pohvalila izvedbo skupnih treningov v pretekli sezoni ter predlog financiranja
klubov za novo sezono.
D. Krivec je postavila vprašanje glede pisanja Iztoka Utroše in mnenja vodstva Zveze glede tega.
Predsednik je že pri poročilu za leto 2015 povedal, da je bilo za Iztoka v kvalifikacijskem obdobju
namenjenih cca. 25.000 EUR. Predsednik se je v začetku januarja sestal z Iztokom, takrat sta se
pogovarjala o nadaljnjem financiranju, kljub temu da ni izpolnjeval pogojev, ki so bili zapisani ob
začetku kvalifikacijskega obdobja. Po tem sestanku je bilo odobreno dodatno financiranje do zaključka
kvalifikacijskega obdobja. Predsednik je povedal, da je tudi razočaran glede nenastopa Iztoka na
Mednarodnem prvenstvu Slovenije, pri čemer je Iztok kot razlog navedel klubske obveznosti v Švici.
Sicer pa so bili slovenski igralci na tekmovanju zelo uspešni s tremi četrtfinalnimi nastopi.
BK Mirna je izpostavila še vprašanje glede trenerskega kadra v Sloveniji in izkoriščenosti teh kadrov.
Tudi o tem je stekla kratka razprava.
Skupščina se je zaključila ob 14.30 uri.
Zapisal: Matevž Šrekl
Overitelja zapisnika:
Andrej Pohar
Andrej Polanič
Andrej POHAR
predsednik BZS

