
	

	

          Maribor, 20. 11. 2021 
 
ZAPISNIK 
 
64. redne letne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 20. 11. 2021, od 12.00 
do 13.30 ure, v Mariboru, v prostorih hotela Piramida. 

 
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine 
 
Ob 12.00 se v uvodu predlaga izvolitev predsedstva skupščine: za predsednika skupščine Tadeja 
Šemeta, za člana predsedstva Janeza Kovača in Majo Kersnik.  
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu sklepa predsednika BZS, ki je soglasno 
sprejet: 
 
Člani delovnega predsedstva 64. skupščine BZS so: predsednik Tadej Šeme, člana 
predsedstva Janez Kovač in Maja Kersnik. 
 
Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je soglasno 
sprejet in potrjeni so naslednji člani: 
 
Verifikacijska komisija: Jožef Kuprivec kot predsednik, Luka Petrič in Uroš Bregar kot člana 
Zapisnikar: Matevž Šrekl 
Overitelja zapisnika: Janez Kovač in Jaka Šušteršič. 

 
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 2020 

3. Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2020 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2020 

5. Razno 

 

Jožef Kuprivec je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 23 registriranih 
klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 10 klubov. Vsi klubi so plačali članarino za tekoče leto in 
imajo na dan zasedanja skupščine izpolnjene vse materialne obveznosti do BZS. Ti klubi s 
poravnanimi obveznosti imajo skupaj 32 glasov, na skupščini pa je prisotnih 17 glasov (53,13 %). 
Na osnovi poročila verifikacijske komisije je ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. 
 



	

	

Prisotni delegati s poverilnicami: BK BIT (Tadej Šeme in Mišo Mattias), BK BRANIK (Uroš Velec, 
Jožef Kuprivec in Daniel Klančar), BK KUNGOTA (Marko Herman), BK MENGEŠ (Uroš Bregar), BK 
LJUBLJANA (Gašper Batis), BK MEDVODE (Matevž Šrekl), BK MLADOST (Luka Petrič), ŠD 
KARIZMA (Maja Ipavec), BK KONEX (Rok Trampuž), in ŠD SELE VRHE (Mateja Rojnik). 

Odsotni člani BZS:, BK BEŽIGRAD, BK BREŽICE, BK CELJE, BK JEŽICA, BK KOČEVJE, BK 
KOMENDA, BK MIRNA, BK OLIMPIJA, BK PIŠECE, BK ZAGORSKA DOLINA, DRUŠTVO 
EXPLORIK, ŠD IDRIJA in ŠD REKREATOR. 
 
Soglasno se sprejme poročilo verifikacijske komisije.  
 
2.  Potrditev zapisnika 63. redne letne skupščine BZS 2020 
 
Predsednik Tadej Šeme je še enkrat obnovil zapisnik 63. redne letne skupščine, na katerega ni bilo 
pripomb. 
 
Soglasno se potrdi zapisnik 63. redne letne skupščine BZS 2020. 
 
3.  Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2020 
 
Predsednik Tadej Šeme je skupščino seznanil z delom zveze v preteklem letu (poročilo je bilo med 
skupščinskim gradivom označeno kot priloga #2). Dodatno je pojasnil, kako je Zveza delovala v času 
COVIDa. Pomembne spremembe so bile pri glede sezone, ki je od leta 2020 enak koledarskemu 
letu. Mesto glavne trenerka pa je v letu 2020 prevzela Maja Kersnik. Predsednik je nato opisal 
rezultatske dosežke članske in mladinske reprezentance. Poudaril je predvsem uvrstitve na 
zmagovalni oder. 
Dodatnih vprašanj na poročilo ni bilo s strani delegatov. 
 
 
S 17 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo o delu BZS v letu 2020.  
 
4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2020 

 
Matevž Šrekl je v imenu nadzornega odbora predstavil poročilo. Nadzorni odbor pri pregledu 
finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti, pripombe iz preteklih let so bile upoštevane. 
Poročilo nadzornega odbora je bilo predstavljeno na sami skupščini. Tadej Šeme je na kratko 
predstavil zaključni račun za leto 2020. V letu 2020 je Zveza ustvarila 9.047,13 EUR dobička.  
 
S 17 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS in zaključnega 
računa za leto 2020. 
 

7.   Razno 
7.1. Usposabljanje 
Delegati so izpostavili problem kadra in možnosti udeležbe na usposabljanja, saj se na 
usposabljanja lahko prijavijo samo zaposleni. Delegati so predlagali, da bi se čimprej organiziralo 
usposabljanje za vse in da bi Zveza to financirala. 
 
 



	

	

7.2. Rekreacija 
M. Herman je poudaril, da so v zadnjih dveh letih rekreativna tekmovanje zamrla in da je potrebno 
nazaj oživiti ta tekmovanja. 
 
Skupščina se je zaključila ob 13.00 uri. 

Zapisal: Matevž Šrekl 
 
Overitelja zapisnika:  
Janez Kovač 
 
 
Jaka Šušteršič 

     Mag. Tadej Šeme 
     predsednik BZS 


