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Badmintonski klub Mirna 
Sokolska ulica 2 
8233 Mirna 
 
Datum: 08. 06. 2013  
 

ZAPISNIK 3. ZBORA ČLANOV BADMINTONSKEGA KLUBA MIRNA 
 
V soboto, 08. 06. 2013, je bil 3. zbor članov BK Mirna.  
 
Prisotni: glej listo prisotnih - priloga 

1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora članov: 
• delovno predsedstvo 
• verifikacijska komisija 
• zapisnikar 
• dva overitelja zapisnika 

2. Potrditev zapisnika rednega zbora članov 2012 
3. Poročilo nadzornega odbora BK Mirna za leto 2012  
4. Poročilo predsednice BK Mirna o delu in finančnem poslovanju v letu 2012 
5. Volitve organov kluba: upravni odbor (predsednik, podpredsednik, sekretar, 

blagajnik in 1 član), nadzorni odbor (3 člani in 2 nadomestna člana), disciplinska komisija 
(predsednik in 2 člana) 

6. Razno 

 
Ad1. Izvolitev organov zbora članov: 

- delovno predsedstvo – Darja Krivec, Renata Derganc Cizelj, Maksa Bajuk 
- verifikacijska komisija – Milan Šturm, Albina Laznik 
- zapisnikar – Roman Herman 
- dva overitelja zapisnika – Nataša Miklič, Tomaž Kolenc 

 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je zbor članov sklepčen. 
 
Ad.2. Zapisnik rednega zbora članov 2012 
Na zapisnik 2. rednega zbora članov ni bilo pripomb in je bilo soglasno sprejet. 
 
Ad3.  Poročilo nadzornega odbora BK Mirna za leto 2012  
Predstavi ga Renata D. Cizelj.  
Nadzorni odbor Badmintonskega društva Mirna v sestavi: Nataša Miklič, Milan Šturm, Renata 
Derganc Cizelj,  je na  seji, dne 09.4.2013 sprejel poročilo, ki je priložen  zapisniku -  priloga 1. 
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Predsednica NO je povedala, da so bila lanska priporočila NO BK Mirna sprejeta (javnost kluba, 
nov člani, za sezono 2013/14 se pripravi program dela, seznam tekmovanj, ter jasna pravila, kdo 
se bo kakega tekmovanja udeležil in pod kakšnimi pogoji).  
Na poročilo ni bilo pripomb. 
Poročilo NO BK Mirna je bilo soglasno sprejeto. 
Ad4. Poročilo o delu BK Mirna in finančnem poslovanju v letu 2012 
 
Poročilo o finančnem poslovanju BK Mirna je predstavila blagajničarka Maksa Bajuk in je zajeto 
v prilogi 2. 
 
Poročilo o delu BK Mirna je podala predsednica Darja Krivec. Predstavila je delo UO, ki je 
aktivno urejal delovanje kluba na področju financ, trenerskega dela in rezultate na pomembnih 
tekmovanjih (priloga 3). Predstavila je cilje, ki so jih zastavili za prihodnje leto: 
- Pridobiti nove član tako mlajše, kot malo manj mlajše.  
- Pridobiti nove podporne člane kluba. 
- Spremljati in prijavljati na razpise BZS in Občine Mirna.  
- Z pomočjo staršev pridobiti čim več donatorjev ali sponzorjev.  
- S pomočjo strokovnega kadra izvajati kvalitetne treninge, katerih posledica so dobri ali 

večkrat tudi odlični rezultati na različnih turnirjih.  
- Podaljšanje domene za spletno stran in nadaljnje urejanje. 
- Člane kluba in njihove starše privabiti na različna druženja, ki jih klub organizira:  

o pohodništvo, 
o rekreacija in turnirji za starše, 
o dan badmintona – zaključek sezone, 
o pomoč pri pripravi turnirjev, ki jih organizira klub (DP, TEM Junior …).  

Predsednica se je zahvalila vsem članom UO, NO za korektno in strokovno delovanje, 
trenerjema za delo v minulem letu, tekmovalcem, da pridno trenirajo in dosegajo vidne 
rezultate in staršem za podporo, pomoč in odzivnost pri vseh klubskih aktivnostih (priprava 
dvorane, TEM Junior, pomoč pri prevozih, prisotnost na različnih druženjih …). 
 
Na poročili ni bilo pripomb in sta bili soglasno potrjeni. 
 
Ad5. Volitev organov kluba 
Predsednica je predlagala javno glasovanje. Predlog je bil soglasno sprejet in potrjen. 
Predsednica je podala predlog kandidatov za posamezne organe v klubu. 
Upravni odbor: 
Darja Krivec - predsednica 
Mario Umek - podpredsednik 
Andrej Bajuk - član 
Maksa Bajuk - blagajničarka 
Roman Herman – sekretar 
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Nadzorni odbor: 
-Nataše Miklič, 
-Milan Šturm,  
-Renata Derganc Cizelj 
 
Nadomestna člana nadzornega odbora: 
-Sašo Pungerčar 
-Tomaž Kolenc 
 
Disciplinska komisija: 
-Bojan Arih 
-Albina Laznik  
-Igor Kolenc  
 
Sklep: Predlagani člani so bili z javnim glasovanjem soglasno potrjeni. 
 
Ad6.  Razno 
Predlogi članstva: 
- Predlog, da postane predsednik kluba Bajuk Andrej. Andrej je ponudbo zavrnil in povedal, da 
je še vedno član UO. 
- Predlog je, da se določi glavnega trenerja, ker to vedno ni popolnoma jasno. 
- Predlog je, da bi imeli sestanke skupaj starši in trenerji. Na teh sestankih bi se pogovorili o 
problemih, težavah, napredku.  
- Predlog je, da se lahko tudi starši udeležijo sestankov skupaj z UO in trenerjema. 
- Predlog je, da se trenerja pogovorita s straši perspektivnih otrok v animaciji in jih povabita v 
tekmovalno skupino. 
- Predlog je, da približamo delo kluba staršem v Nemški vasi (npr. naslednji roditeljski sestanek 
organizirati v Nemški vasi). 
- Predlagani cilji za leto 2014:  

- čim več otrok iz animacije preusmerit v tekmovalno skupino, 
- obdržati čim več tekmovalcev v klubu, 
- spremljat razpise in pridobiti nove donatorje, sponzorje, ki so naklonjeni razvoju 

badmintona. 
 
Zbor članov se je pričel  ob 09.00 uri, zaključen pa je bil ob 10.15 uri. 
 
Zapisnik zapisal                                                                        Overitelja:                         
Roman Herman                                                                         Nataša Miklič 
                                                                                                   Tomaž Kolenc 
 
 
                                                                                                Predsednica BK Mirna 
                                                                                                         Darja Krivec 


