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GSM:  031 325 194 (sekretar) 
 
 

                             Medvode, 21. maj 2011 
 

    ZAPISNIK 
 
54. redne letne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 21. maja 2011 od 
10.30 do 12.00 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 predlaga izvolitev predsedstva skupščine: za predsednika skupščine Andrej 
Pohar, za člana predsedstva Dušana Skerbiša st. in Rok Trampuž.  
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet 
sklep: 
 
Člani delovnega predsedstva 54. skupščine BZS so: predsednik Andrej Pohar, za člana 
predsedstva Dušan Skerbiš st. in Rok Trampuž 
 
Predlagajo se še člani verifikacijske komisije, zapisnikar in overitelja zapisnika. Predlog je 
soglasno sprejet in potrjeni so naslednji člani: 
 
Verifikacijska komisija: Gašper Plestenjak, Bojan Sekereš in Janez Stajnko 
Zapisnikar: Matevž Šrekl 
Overitelja zapisnika:  Dušan Skerbiš ml. in Žiga Frass. 
 
Soglasno je sprejet predlagani  dnevni red redne skupščine BZS: 
 
1. Otvoritev Skupščine BZS in izvolitev organov skupščine: 
 
• delovnega predsedstva 
• verifikacijske/volilne komisije 
• zapisnikarja 
• dveh overiteljev zapisnika 
•  
 
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika redne letne skupščine BZS 2010 (PRILOGA #1) 

3. Poročilo predsednika BZS o delu in finančnem poslovanju v letu 2010 (PRILOGA #2) 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS (PRILOGA #3) 

5. Predstavitev nove strategije BZS (PRILOGA #4) 

6. Razno 
 
 
Na osnovi poročila verifikacijske komisije (Gašper Plestenjak, predsednik): od 21 registriranih 
klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 8 klubov. Vseh 21 registriranih klubov ima skupaj 34 
glasov, na skupščini pa je prisotnih 20 glasov (58,82 %), je ugotovljeno da je skupščina 
sklepčna. 



 
Prisotni delegati s poverilnicami: BK JEŽICA (Žiga Frass), BK KUNGOTA (Janez Stajnko in 
Ksaver Vračko), BK LJUBLJANA (Gašper Batis in Gašper Plestenjak), BK MEDVODE 
(Matevž Šrekl), BK MLADOST (Bojan Sekereš in Anita Ketler), BK OLIMPIJA (Andrej 
Pohar), BK TOM (Dušan Skerbiš st., Dušan Skerbiš ml. in Sašo Pungerčar), ŠRD KONEX 
CLUB (Rok Trampuž) 

Odsotni člani BZS: BK BIT, BK BRANIK, BK BREŽICE, BK CELJE, BK KOČEVJE, BK 
PIŠECE, BK PTUJ, BK RAKEK, BK ZAGORJE, Društvo EXPLORIK, BK ŽELEZNIČAR, 
ŠRD IDRIJA, ŠRD GOODMINTON. 

Ostali prisotni: Matevž Šrekl (sekretar), Miha Košnik 
 
Sprejme se poročilo verifikacijske komisije.  
 
2.  Potrditev zapisnika 53. redne volilne letne skupščine BZS 2010! 
 
Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 53. redne letne volilne skupščine na 
katerega ni bilo pripomb. 
 
Potrdi se zapisnik 53. redne volilne letne skupščine BZS 2010. 

3.  Poročilo o delu in finančnem poslovanju v letu 2010 
 
Predsednik Andrej Pohar je  najprej  skupščino seznanil z  delom zveze in finančnem poslovanju 
v preteklem letu, ki je bilo kljub manjšim sredstvom s strani Ministrstva za šolstvo in šport 
uspešno. Predstavil je člane Upravnega odbora, ki je v enem letu doživel eno spremembo in sicer 
je namesto G. Plestenjaka v odboru začel sodelovati R. Trampuž. Predstavil je zaposlene in 
sodelavce BZS, ki z zvezo sodelujejo honorarno (sekretar) oz. so na zvezi zaposleni. Izrazil je 
manjše razočaranje glede članstva in vpisovanja novih članov v register Zveze. Kljub temu, da je 
bilo v začetku sezono sklenjeno sodelovanje z Mihatom Košnikom glede Trump lige se igralci te 
lige niso registrirali kot člani Zveze. Kar se tiče rezultatov v mladinski in članski kategoriji 
gremo rezultatsko navzdol. Vseeno pa slika ni tako slaba, saj imamo v članski kategoriji tri 
močne igralce (Maja Tvrdy, Špela Silvester in Iztok Utroša), v mladinski kategoriji smo na 
Evropskem mladinskem prvenstvu dosegli dve uvrstitvi med 16, poleg tega pa naši igralci 
dosegajo dobre rezultate na mednarodnih mladinskih tekmovanjih. 
 
Pred samo potrditvijo poslovnega poročila je BK Ljubljana na predsednika Zveze naslovila 
odprto pismo v katerem želi dodatna pojasnila v zvezi s poslovnim poročilom.  
 
Sprejme se poročilo o delu in finančnem poslovanju BZS v letu 2010 z 16 glasovi ZA in 4 
glasovi PROTI. 
 
4. Poročilo nadzornega odbora BZS  
 
Nadzorni odbor pri pregledu finančne dokumentacije BZS ni našel nepravilnosti. Poročilo 
nadzornega odbora je v prilogi zapisnika. 
.  
Z 14 glasovi ZA (soglasno)  je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS. 
 
5.   Predstavitev strategije  
 
D. Skerbiš je predstavil osnutek strategije BZS, ki jo je pripravila delovna komisija (R. 
Trampuž, D. Skerbiš ml., A. Pohar in M. Šrekl). Članom bo osnutek poslan v pregled s 
prošnjo za sodelovanje s komentarji pri oblikovanju strategije. Po prejemu predlogov in 



komentarjev s strani klubov članov bo UO BZS strategijo še pregledal in jo pred začetkom 
nove sezone potrdil. 
 
6.   Razno 

 
Skupščina se je zaključila ob 12.00 

Zapisal: Matevž Šrekl 
 
Overitelja zapisnika:  
Dušan Skerbiš ml. 
 
Žiga Frass 
         Andrej POHAR 
                    predsednik BZS 


