
 

 

                                Medvode, 13. maj 2017 

 
ZAPISNIK 
 
60. redne letne skupščine Badmintonske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 13. maja 2017, 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 Roka 
Trampuža.  
Nasprotnih predlogov ni, skupščina glasuje o predlogu predsednika BZS in soglasno je sprejet 
sklep: 
 
Člani delovnega predsedstva 60. skupščine BZS so: predsednik Andrej Pohar, člana 
predsedstva Jani Jamnik in Rok Trampuž. 
 
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 Jani Jamnik. 
 
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 2016 

3. Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2016 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2016 

5. Razno 
 

  



 

 

Dejan Jureš je kot predsednik verifikacijske komisije podal sledeče poročilo: od 24 registriranih 
klubov pri BZS je na skupščini prisotnih 11 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 33 glasov, na skupščini pa je prisotnih 19 glasov (57,58 %). 
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 BRANIK (Janez Kovač), BK MEDVODE (Matevž Šrekl), BK 
MLADOST (Denis Pešehonov), BK OLIMPIJA (Andrej Pohar), BK MIRNA (Darja Krivec), BK 
ŽELEZNIČAR (Dejan Jureš),  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 BIT, BK BREŽICE, BK CELJE, BK KOČEVJE, BK KUNGOTA, BK 
LJUBLJANA, BK PIŠECE, BK PTUJ, BK ZAGORSKA DOLINA, DRUŠTVO EXPLORIK, ŠD 
SVETA ANA, ŠRD IDRIJA in TVD PARTIZAN. 

 
Soglasno se sprejme poročilo verifikacijske komisije.  
 
 
2.  Potrditev zapisnika 59. redne letne skupščine BZS 2016 
 
Predsednik Andrej Pohar je še enkrat obnovil zapisnik 59. redne letne skupščine, na katerega ni 
bilo pripomb. 
 
Soglasno se potrdi zapisnik 59. redne letne skupščine BZS 2016. 

3.  Poročilo predsednika BZS o delu v letu 2016 
 
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 je 
Zveza konec leta zaposlila tujega trenerja (Yasen Borisov) za člansko ekipo. Predsednik je ob 
tem izpostavil, da je bil najpomembnejši projekt v prvi polovici preteklega leta kvalifikacija za OI 
in v ta program je BZS vložila veliko sredstev, a se kljub temu nobenemu od igralcev ni uspelo 
kvalificirati na OI. Ob koncu poročila je še poudaril, da je prihodnje leto volilna skupščina, da je 
mandat predsednika omejen in je tako že sedaj potrebno začeti razmišljati o novem vodstvu.  
 

S 19 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo o delu BZS v letu 2016.  
 

4. Poročilo nadzornega odbora BZS, potrditev zaključnega računa za leto 2016 
 
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 2016. V letu 2016 je 
Zveza ustvarila 11.436,00 EUR dobička.  

 
S 19 glasovi ZA (soglasno) je bilo sprejeto poročilo nadzornega odbora BZS in zaključnega 
računa za leto 2016. 
 
 
 



 

 

5.   Razno 
5.1. Finančni plan za leto 2017 
D. Skerbiš je predstavil okvirni finančni plan za leto 2017, o čemer je stekla kratka razprava.  
 
 

 
Skupščina se je zaključila ob 13.00 uri. 

Zapisal: Matevž Šrekl 
 
Overitelja zapisnika:  
Andrej Pohar 
 
 
Jani Jamnik 
         Andrej POHAR 
                    predsednik BZS 


