
                                Medvode, 12. maj 2018 

 
ZAPISNIK 
 
61. redne letne volilne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 12. maja 
2018, od 12.00 do 13.00 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. Ob tem je glede na udeležbo izpostavil, da se bo skupščina začela z 10 minutnim 
odlogom (27. člen Statuta BZS). Ob 12.10 se za uvod predlagal izvolitev predsedstva skupščine: 
za predsednika skupščine Andreja Poharja, za člana predsedstva Janija Jamnika in Evo Miklič.  
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet 
sklep: 
 
Člani delovnega predsedstva 61. skupščine BZS so: predsednik Andrej Pohar, člana 
predsedstva Jani Jamnik in Eva Miklič. 
 
Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je 
soglasno sprejet in potrjeni so naslednji člani: 
 
Verifikacijska komisija: Dejan Jureš kot predsednik, Mateja Rojnik in Miha Košnik kot člana 
Zapisnikar: Matevž Šrekl 
Overitelja zapisnika:  Andrej Pohar in Tadej Šeme. 
 
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 2017 (PRILOGA #1) 

3. Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2017 (PRILOGA #2) 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS (predloženo na sami skupščini), potrditev zaključnega 
računa za leto 2017 (PRILOGA #3) 

5. Razrešitev dosedanjega vodstva BZS 

6. Volitve novih predstavnikov BZS (PRILOGA #4) 

7. Spremembe pravnih aktov BZS (PRILOGE #5 (registracijski pravilnik) 

8. Razno 
  



Dejan Jureš je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 29 registriranih 
klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 12 klubov. Trije klubi niso poravnali članarine, tako da  
ima 26 klubov na dan zasedanja skupščine izpolnjene vse materialne obveznosti do BZS. Ti klubi 
s poravnanimi obveznosti imajo skupaj 38 glasov, na skupščini pa je prisotnih 24 glasov (63,16 
%). Na osnovi poročila verifikacijske komisije je ugotovljeno, da je skupščina sklepčna, saj je bil 
začetek skupščine odložen za 10 minut (27. člen Statuta BZS). 
 
Prisotni delegati s poverilnicami: BK BIT (Mišo Mattias), BK BEŽIGRAD (Janez Kovač), BK 
BRANIK (Maja Kersnik), BK MEDVODE (Matevž Šrekl), BK MLADOST (Miha Horvat), BK 
OLIMPIJA (Andrej Pohar), BK MIRNA (Darja Krivec), BK ŽELEZNIČAR (Dejan Jureš),  
DRUŠTVO EXPLORIK (Maja Pohar Perme), ŠD SELE VRHE (Mateja Rojnik), BK KONEX (Rok 
Trampuž), ŠD BADMINTON (Miha Košnik), ŠD KARIZMA (Bojan Breznik) in ŠD KOMENDA (Jani 
Jamnik). 

Odsotni člani BZS: BK BREŽICE, BK ČRNA, BK KOČEVJE, BK KOMENDA, BK KUNGOTA, 
BK LJUBLJANA, BK MENGEŠ, BK PTUJ, BK ZAGORSKA DOLINA, ŠD KARIZMA, ŠD 
REKREATOR, ŠD SVETA ANA, ŠRD IDRIJA in ŠPORTNA ZVEZA MUTA. 

 
Soglasno se sprejme poročilo verifikacijske komisije.  

 
2.  Potrditev zapisnika 60. redne letne skupščine BZS 2017 
 
Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 60. redne letne skupščine, na katerega ni 
bilo pripomb. 
 
Soglasno se potrdi zapisnik 60. redne letne skupščine BZS 2017. 

3.  Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2017 
 
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 medaljo 
na Evropskem mladinskem prvenstvu, kar je tudi posledica zaposlitve tujega trenerja (Yasen 
Borisov) za člansko ekipo. Predsednik je ob tem izpostavil, da je bil najpomembnejši projekt v 
drugi polovici preteklega leta kvalifikacija za mladinske OI in na skupščini je predsednik že lahko 
potrdil, da se je Petra Polanc kvalificirana na mladinske OI. Pohvalil je še organizacijo 
mednarodnih turnirjev, ter povedal da bo v letu 2018 BZS organizirala še dodatni članski turnir 
ranga Future Series. Odnos do BE in BWF funkcionira dobro, Andrej Pohar je bil v lanskem letu 
izvoljen za štiri letni mandat kot član upravnega odbora BE.  
 

S 24 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo o delu BZS v letu 2017.  
 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2017 
 
Mateja Rojnik je kot članica nadzornega odbora predstavila poročilo. Nadzorni odbor pri pregledu 
finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti, pripombe iz preteklih let so bile upoštevane. 
Poročilo nadzornega odbora je bilo predhodno objavljeno na spletni strani in predstavljeno na 
sami skupščini. Andrej Pohar je na kratko predstavil zaključni račun za leto 2017, ki je bistveno 
drugačno kot v letu 2016, saj je bilo v letu 2016 organizirano Evropsko veteransko prvenstvo. V 
letu 2017 je Zveza ustvarila minimalen dobiček.  

 



S 24 glasovi ZA (soglasno) je bila sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS in zaključnega 
računa za leto 2017. 
 
5. Razrešitev dosedanjega vodstva BZS 

 
Dosedanji podpredsednik Jani Jamnik in predsednik Andrej Pohar sta s to skupščino zaključila 
svoja mandata. S tem se razrešujeta podpredsednik in predsednik, ter člani upravnega odbora. 

 
S 24 glasovi ZA (soglasno) je bila potrjena razrešitev dosedanjega vodstva. 

 
6. Volitve novih predstavnikov BZS (PRILOGA #4) 
 

Na začetku sta se predstavila kandidata za novega predsednika Tadej Šeme (BK Bit) in 
podpredsednika Miha Horvat (BK Mladost Lendava). Vsak od njiju je na kratko predstavil 
program, ter ekipo (upravni odbor) s katero bosta sodelovala v naslednjem obdobju. 
Člani UO bodo: 
Rok Trampuž (BK Konex) 
Jožef Kuprivec Dodo (BK Branik) 
Miha Košnik (ŠD Badminton) 
Maja Pohar Perme (BK Olimpija) 
Janez Kovač (BK Medvode) 
 

S 24 glasovi ZA (soglasno) je bil za obdobje 2018-2022 izvoljen predsednik Tadej Šeme in 
s 24 glasovi ZA (soglasno) je bil za obdobje 2018-2022 izvoljen podpredsednik Miha 
Horvat. 
 
7. Spremembe pravnih aktov BZS (PRILOGE #5 (Registracijski pravilnik)) 
 
A. Pohar je na kratko predstavil spremembe Registracijskega pravilnika. S spremenjenim 
pravilnikom bodo bolj natančno urejeni prestopi. Pravilnik naj bi začel veljati s 1.6.2018, 
pomembno pa je, da se pravilnike, ki jih sprejmemo, potem tudi držimo. 

 
S 24 glasovi ZA (soglasno) je bil sprejet Registracijski pravilnik s spremembami.  

 
8. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 

 
Skupščina se je zaključila ob 13.00 uri. 

Zapisal: Matevž Šrekl 
 
Overitelja zapisnika:  
Andrej Pohar 
 
 
Tadej Šeme 
         Andrej POHAR 
                    predsednik BZS 


