
ZAPISNIK 

volilne skupščine Badmintonskega kluba Kungota, ki je bila 17. 12. 2016 ob 17.00 uri v 

prostorih gostišča Vračko Jurij ob Pesnici. 

 

Prisotni: 21 članov BK Kungota. 

 

Skupščina je sklepčna po dvakrat petnajstminutni preložitvi pričetka. Tako se prične ob 17.30. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev skupščine BK Kungota in izvolitev organov, 
2. poročilo verifikacijske komisije, 

3. poročila (predsednika, NO, DK), 

4. razprava po poročilih, 

5. razrešitev starih članov organov kluba, 

6. volitve novih članov organov kluba, 

7. predlog programa dela in finančnega načrta za novi mandat, 

8. razprava, 

9. potrditev programa dela in finančnega plana, 

10. razno. 

 

     K 1) 

 

Skupščino prične predsednik BK Kungota, Janez Stajnko. Pozdravi navzoče in predlaga delovno 

predsedstvo: Zmago Lozar – predsedujoči, Tone Roškar, Marko Herman – člana. 

Predlog je soglasno potrjen. 

 

Skupščino vodi naprej predsedujoči, Zmago Lozar. 

 

Predlaga:   verifikacijsko komisijo: Helena Juršič in Andreja Štifter, 

  zapisnikarico: Milena Lozar, 

  overovatelja zapisnika: Nada Stropnik, Zoran Halič. 

 

SKLEP: Predlagani organi volilne skupščine so soglasno potrjeni. 

 

 

     K 2) 

 

Verifikacijska komisija ugotovi, da je po polurnem čakanju prisotnih dovolj članov BK Kungota, da se 

volilna skupščina lahko prične. 

 

 

     K 3) 

 

Predsednik BK Kungota poda poročilo o delu kluba v sezoni 2015/16. Pisno poročilo je del tega 

zapisnika. 

Osredotoči se na poslanstvo in vizijo kluba ter naniza pregled dosežkov kluba v letu 2015; člani in 

članice kluba so se udeleževali tekmovanj državnega in mednarodnega značaja. Najboljši tekmovalec 

je še vedno Alen Roj, ki je zastopal Slovenijo na več tekmovanjih svetovnega ranga, kjer se je uvrščal 

tudi na prva tri mesta.  

Klub je uspešno organiziral več državnih tekmovanj v badminotu za posameznike in dvojice; povečalo 

se je število otrok, ki so redno obiskovali organizirano igro; ohranilo se je število rekreativnih igralcev 

badmintona; klub je uspešno sodeloval z Zvezo, domačimi in s tujimi klubi; zbranih je bilo dovolj 

sredstev za finančno izvedbo večine zastavljenih ciljev kluba. 



BK Kungota je prispeval k razvoju športa v Kungoti, bil izbran za športno ekipo v občini, Tina Kodrič 

za športnico leta in Alen Roj za športnika leta.  

Klub odlično sodeluje z Občino Kungota. 

 

Predsednik poda tudi pojasnilo k izkazom finančnega stanja za leto 2015: o bilanci stanja in prestavi 

podatke iz izkaza poslovnega izida. 

   

Poročilo NO poda Darja Polc. Poročilo je priloga tega zapisnika. 

 

Poročilo DK poda Sonja Roškar. Tudi to poročilo je priloga zapisnika. 

 

Vsa dokumentacija za to skupščino bo določen čas pod geslom na voljo članstvu na spletni strani 

kluba. 

 

     K 4) 

 

Razprave po poročilih ni. 

  

SKLEP:  Vsa poročila so potrjena in sprejeta. 

  

     K 5) 

 

Zmago Lozar pozove prisotne k razrešitvi članov organov BK Kungota v preteklem mandatu: 

Predsednik: Janez Stajnko 

Podpredsednik: Zmago Lozar 

Sekretarka: Milena Lozar 

Blagajničarka: Sonja Štelcar 

Člani UO: Tone Roškar, Edi Roj, Edi Adler, Zoran Halič, Ksaver Vračko, Tomaž Koman,  

                  Marjana Mandl 

NO: Darja Polc, Viktorija Ribarič, Simon Karnet 

Disciplinska komisija: Sonja Roškar, Vlado Bec, Gruber  

Pripravljalni odbor za prireditve: Sandi Beber, Nada Stropnik, Darjan Polc, Branko Člekovič, Andrej 

Juršič, Zoran Halič  

 

SKLEP: Vsi člani organov BK Kungota, imenovani zgoraj, so razrešeni svoje funkcije v  

   minulem mandatu. 

     K 6) 

 

Predsednik skupščine predlaga javne volitve. Predstavi kandidate za organe kluba: 

Blagajničarka Sonja Štelcl. 

Člani UO: Marko Herman (predsednik), Janez Stajnko, Zmago Lozar (podpredsednika), Milena Lozar 

(sekretarka), Mihael Grabrovec, Zoran Halič, Edi Adler, Saša Koroša (člani). 

Člani NO: Darja Polc, Marinka Dajčar, Tone Roškar. 

Člani DK: Sonja Roškar, Branka Gert, Andreja Štifter. 

Člani pripravljalnega odbora: Edi Adler, Darjan Polc, Tone Roškar, Zmago Lozar, Dejan Samec, 

Zoran Halič, Branka Gert. 

Strokovni svet sestavljajo trenerji skupin v tekoči sezoni; člani vsako sezono določijo vodjo.  

 

SKLEPA:  1. Volitve so javne. 

  2. Vsi predlagani člani v organe BK Kungota so soglasno izvoljeni. 

 

     K 7) 

 

 Novo izvoljeni predsednik Marko Herman spregovori o svojem videnju vodenja kluba. Poudari, da bo 

nadaljeval z uresničevanjem vizije in poslanstva BK Kungota, saj v dosedaj zastavljenem vidi odlično 



osnovo za uspešno delo kluba. Nadaljeval bo sodelovanja z OŠ Kungota. Prav tako ne sme biti 

zanemarjen del rekreativnega igranja badmintona. Prizadeval si bo, da bo klub s svojim poslanstvom 

še bolj kot doslej promoviral občino Kungota. Občina je poznana kot domovanje pridelovalcev 

dobrega vina. Ob promociji odličnih vin bi želel promovirati tudi badminton v našem klubu. To bi 

promoviralo občino  in šport v njej, kjer je badminton, vsaj zaenkrat, še vedno šport številka ena. 

O finančnem planu predsednik ne govori. 

 

     K 8) 

 

Razprava: 

Janez Stajnko izrazi svojo podporo, ki jo bo novemu predsedniku in klubu nudil v vseh ozirih tudi 

naprej, da bo prehod lažje stekel. Prepričan je, da bo tudi župan še nadalje podpiral delovanje kluba, da 

bo s svojimi predlogi in z idejami obogatil klub, zato novega predsednika ni treba biti strah, da 

vodenje kluba ne bi bilo uspešno. 

 

     K 9) 

SKLEP:  Prisotni so sprejeli okvirno predstavitev vodenja kluba novega predsednika.   

 

 

     K 10) 

 

Igor Stropnik izrazi čestitke novemu vodstvu in mu zaželi uspešno delo. 

Janez Stajnko je 11 let zelo uspešno vodil klub, zato predlaga, da postane častni član kluba. 

 

SKLEP:  Stropnikov predlog je soglasno spejet, tako postane Janez Stajnko s 17. 12. 2016 častni  

    član BK Kungota. 

 

Milena Lozar predlaga, da se soustanovitelju BK Kungota, Ediju Roju, prenese pozdrave in želje za 

hitro okrevanje. 

 

SKLEP: Igor Stropnik prenese Ediju Roju pozdrave skupščine z najlepšimi željami po hitrem  

              okrevanju. 

  

 

Skupščina je končana ob 18.15. 

 

Zapisnikarica:        predsednik skupščine: 

Milena Lozar        Zmago Lozar 

 

Overovatelja zapisnika: 

 

Nada Stropnik 

_________________________ 

Zoran Halič 

_________________________ 


