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ZAPISNIK REDNEGA ZBORA ČLANOV BADMINTONSKEGA KLUBA MIRNA 

 

Datum: 9. 6. 2018  
Prostor: telovadnica OŠ Mirna 
Pričetek: 15.00 
Zaključek: 15.45 
Prisotni: glej listo prisotnosti 
 

Dnevni red:  

1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora članov: 

 delovno predsedstvo 

 verifikacijska komisija 

 zapisnikar 

 dva overitelja zapisnika 
2. potrditev zapisnika rednega zbora članov 2017 
3. poročilo nadzornega odbora BK Mirna  
4. poročilo predsednice BK Mirna o delu v letu 2017 in finančnem poslovanju v letu 2017  
5. drugo. 

 

1. točka: Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora članov 

Predsednica kluba Darja Krivec je otvorila redni zbor članov. Predstavila je način glasovanja, ki 
je lahko tajno ali javno. 

Sklep: Zbor članov je soglasno potrdil, da bo glasovanje javno. 

Predlagala je: 

1. delovno predsedstvo: predlog: predsednica – Darja Krivec, članici – Renata Derganc Cizelj in 
Maksa Bajuk 

2. verifikacijska komisija: Saša Herman in Gregor Krivec 
3. zapisnikar: Roman Herman; overitelja: Andrej Bajuk, Srečko Križman 
 

Sklep: Zbor članov je soglasno potrdil predlagane kandidate. 

Sklep: Verifikacijska komisija je predstavila svojo ugotovitev, da je zbor članov sklepčen. 

 

2. točka: Potrditev zapisnika rednega zbora članov 2017 

Predsednica je predstavila zapisnik zbora članov 2017. 

Sklep: Zbor članov ga je soglasno potrdil in sprejel. 
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3. točka: Poročilo nadzornega odbora BK Mirna  

Predsednica NO ga. Renata Derganc Cizelj je predstavila poročilo NO BK Mirna, ki so ga sprejeli 
na sestanku NO, ki je bil 4. 6. 2017 in je priloga k zapisniku. 

Sklep: Zbor članov je poročilo NO soglasno potrdil in sprejel. 

 

4. točka: Poročilo predsednice BK Mirna o delu v letu 2017 in finančnem poslovanju v 
letu 2017 

Predsednica je povedala, da je za nami že sedmo leto delovanja v novi sestavi. UO je imel v tem 
letu le 2 sestanka. Na sestankih je: 

- sprejel načrt dela za sezono in ga izvedel; 
- sodeloval s trenersko ekipo:  

o 3 rednimi trenerji: Aljoša Turk, Urban Turk in Matevž Bajuk 
o 2 občasna trenerja: Urban Herman, Jerca Bajuk 
o 3 starejšimi igralci: Sebastijan Miklič, Ema Cizelj in Mitja Šemrov. 

- pripravili koledar tekmovanj in predloge za udeležbo na tekmovanjih pod okriljem kluba in 
BZS; 

- V dvorani OŠ Mirna je organiziral naslednja tekmovanj državnega in mednarodnega nivoja: 
- 11. 3. 2017 – 3. turnir do 17 let, 
- 20. 5. 2017 - Državno prvenstvo do 19 let, 
- 17. - 18. 9. 2017 – 1. A in B turnir, 
- Dan mirnskega badmintona (marec), 
- klubski turnirji na vsake 3 mesece, 
- 23. TEM Junior & Youth International 2017.   
- BK Mirna je izvedla sledeče priprave za tekmovalne skupine: 

- med zimskimi počitnicami februarja 2017 – 6 dni, 
- med prvomajskimi počitnicami 2017 – 4 dni 
- med poletnimi počitnicami – 30 dni za najmlajše in 60 dni za mladinsko in člansko 

ekipo, 
- med jesenskimi počitnicami – 5 dni, 
- med novoletnimi počitnicami – 5 dni za mlajše, 
- med poletnimi počitnicami je BK Mirna organizirala klubske priprave. Potekale so 8.-

18. 8. 2017. Udeležilo se ga je 10 tekmovalcev in 5 trenerjev. 
- V sklopu evropske badmintonske zveze (BEC) je v mesecu avgustu potekal regionalni 

razvojni kamp za otroke od 13 do 17 leta. Udeležili so se ga igralci iz BiH, Hrvaške, 
Slovenije, Srbije in Makedonije. 

- urejal dokumentacijo in finančno poslovanje kluba, 
- urejal spletno stran kluba, 
- oddal poročila in vlogo za sredstva na razpis Občine Mirna, 
- izvedel sestanek za starše igralcev, kjer smo predstavili sezono, 
- predstavili smo delovanje klub na spletni strani kluba, občine Mirna, v lokalnih časopisih in 

tudi na Vašem kanalu, 
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- podal predlog za športnika leta in športne znake v občini Mirna in Trebnje, 
- s starši uspešno organiziral in izvedel naslednje odmevne dogodke: 

o Matjažev pohod po Speči lepotici (8. februar 2018) 
o zaključek klubske sezone (junij 2017) 
o 23. TEM Junior & Youth (oktober 2017) 
o pridobil dodatna donatorska in sponzorska sredstva  
o praktične nagrade in kolajne za naše najmlajše. 

 
Rezultati tekmovalcev: 
Tudi v letu 2017 se lahko BK Mirna pohvali z odličnimi dosežki.  

EKIPNO 

Državno člansko ekipno prvenstvo mešanih ekip – 1. slovenska badmintonska liga – 4. mesto (1. 
ekipa). 

POSAMIČNO 

Državna prvenstva 

Do 11 let – Ljubljana, maj 2017 
1. mesto: Vid Koščak – dečki posamezno 
1. mesto: Vid Koščak in Dan Križman - dečki dvojice 
3. mesto: Tara Kavčič in Neža Krištof – deklice dvojice 
3. mesto: Tara Kavčič – deklice posamezno 
5. mesto: Tim Škrlj in Dan Križman – dečki posamezno 
5. mesto: Neža Krištof – deklice posamezno 
5. mesto Tim Škrlj in Tevž Ornik – dečki dvojice 
5. mesto Vid Koščak – mešane dvojice 

Do 13 let – Ljubljana, junij 2017 
5. mesto: Vid Koščak in Andraž Šimić - fantje dvojice 
5. mesto: Vid Koščak in Manca Zupančič - mešane dvojice 

Do 15 let – Ljubljana, maj 2017 
2. mesto: Matevž Herman in Nik Zupančič - fantje dvojice 
3. mesto: Nik Zupančič – fantje posamezno 
3. mesto: Nik Zupančič - mešane dvojice 
5. mesto : Matevž Herman – mešane dvojice 
5. mesto: Tim Sladič – fantje dvojice 

Do 17 let  – Ljubljana, junij 2017 
2. mesto: Anej Cizelj – mešane dvojice 
3. mesto: Anej Cizelj – fantje dvojice 
5. mesto: Anej Cizelj – fantje posamezno 

Do 19 let - Mirna, maj 2017 
1. mesto: Ema Cizelj - ženske posamezno 
1. mesto: Nika Arih – ženske dvojice 
2. mesto: Nika Arih – mešane dvojice 
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2. mesto: Ema Cizelj in Nastja Stovanje - ženske dvojice 
3. mesto: Nastja Stovanje in Nika Arih – ženske posamezno 
3. mesto: Gašper Krivec – moški posamezno 
3. mesto: Gašper Krivec in Domen Laznik – moške dvojice 
3. mesto: Gašper Krivec in Ema Cizelj in Domen Laznik in Nastja Stovanje – mešane 

dvojice 
5. mesto: Domen Laznik – moški posamezno 
5. mesto: Matevž Herman in Nik Zupančič – moške dvojice 
5. mesto: Anej Cizelj – moške dvojice 

Člansko posamično DP -  Medvode,  februar 2017 
1. mesto: Matevž Bajuk – moški posamezno 
1. mesto: Urban Turk – mešane dvojice 
2. mesto: Urban in Aljoša Turk – moške dvojice 
2. mesto: Nika Arih – mešane dvojice 
2. mesto: Ema Cizelj in Nastja Stovanje – ženske dvojice 
3. mesto: Mitja Šemrov in Matevž Bajuk – moške dvojice 
3. mesto: Aljoša Turk in Ema Cizelj – mešane dvojice 
3. mesto: Domen Laznik in Nastja Stovanje - mešane dvojice 
5. mesto: Gašper Krivec, Domen Laznik in Sebastijan Miklič – moški posamezno 
5. mesto: Nika Arih, Nastja Stovanje in Ema Cizelj – ženske posamezno 
5. mesto: Urban Herman, Luka Pungerčar in Sebastijan Miklič – moške dvojice 
5. mesto: Nika Arih – ženske dvojice 
5. mesto: Matevž Bajuk – mešane dvojice 
 

Mednarodna tekmovanja 
Mednarodno mladinsko  prvenstvo Madžarske 2017, februar 2017 

9. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 
23. TEM Junior Int. - Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije, Mirna, oktober 2017 

3. mesto: Nik Zupančič in Matevž Herman – fantje dvojice do 15 let 
5. mesto: Nik Zupančič – fantje posamezno do  15 let 
5. mesto: Vid Koščak – fantje dvojice do 13 let 
5. mesto: Gašper Krive in Domen Laznik – moške dvojice do 19 let 
5. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice do 19 let 
9. mesto: Gašper Krivec in Domen Laznik – moški posamezno do 19 let 

Mednarodno mladinsko prvenstvo Italije, marec 2017 
9. mesto: Gašper Krivec – moški posamezno 
9. mesto: Gašper Krivec – moške dvojice 
9. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 

Mednarodno mladinsko prvenstvo Bolgarije, avgust 2017 
9. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 

Mednarodno mladinsko prvenstvo Romunije, avgust 2017 
1. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 
5. mesto: Gašper Krivec – moške dvojice 
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9. mesto: Gašper Kirvec – moški posamezno 
Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovaške, november 2017 

2. mesto: Gašper Krivec – moške dvojice 
2. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 
9. mesto: Matevž Herman – fantje posamezno do 15 let 
9. mesto: Matevž Herman in Nik Zupančič – fantje dvojice do 15 let 

Mednarodno prvenstvo Estonije, december 2017 
9. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 

Mednarodno prvenstvo Portugalske, december 2017 
1. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 
5. mesto: Gašper Krivec  - moški posamezno 

Mednarodno mladinsko prvenstvo Češke, november 2017 
2. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 
5. mesto: Gašper Krivec – moške dvojice 

Mednarodno prvenstvo Slovenije (Slovenia International 2017), maj 2017 
5. mesto: Nika Arih – mešane dvojice 
9. mesto: Aljoša in Urban Turk - moške dvojice 

Mednarodno prvenstvo Hrvaške 2017 (Victor Croatia Open 2017), april 2017 
9. mesto: Aljoša in Urban Turk – moške dvojice 

Mednarodno prvenstvo Bolgarije (Eurasia Bulgaria International 2017) 
9. mesto: Nika Arih - mešane dvojice 

Evropsko mladinsko prvenstvo 2017 (Mulhouse, Francija) 
3. mesto: Nika Arih – mešane dvojice 
 

1. Bundesliga (1. avstrijska liga, 2016/17) 
1. mesto: Matevž Bajuk – Državni avstrijski prvaki – ekipa UBSC Wolfurt 
5. mesto: Urban in Aljoša Turk – ekipa BCM Feldkirch 

 
Svetovna mladinska lestvica U-19 (BWF junior ranking 2017) 

37. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 
 

Evropska mladinska jakostna lestvica U-19 (BEC junior ranking 2017) 
2. mesto: Gašper Krivec – mešane dvojice 
28. mesto: Gašper Krivec – moške dvojice 
36. mesto: Gašper Krivec – moški posamezno 
 

BK Mirna ima tudi slovenske mladinske in kadetske reprezentante. To so: Ema Cizelj, Nika Arih, 
Nastja Stovanje, Gašper Krivec in Nik Zupančič. 

 
V klubu deluje tudi disciplinska komisija, ki jo sestavljajo: Branka Goljnarič, Dejan Sladič in 
Marija Zupančič. V letošnjem letu komisija ni obravnavala nobene pritožbe ali prijave. 
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Cilji UO za prihodnje leto so: 

- tudi v tej sezoni dosegati odlične rezultate v vseh starostnih kategorijah in vrniti naslov 
najboljši klub v Sloveniji – zmaga v ligi; 

- s pomočjo strokovnega kadra izvajati kvalitetne treninge, katerih posledica so dobri ali 
večkrat tudi odlični rezultati na različnih turnirjih; 

- pridobiti nove član;  
- prijavljati se na razpise BZS in Občine Mirna: 
- ohraniti status Društvo v javnem interesu in pridobiti čim več Zahtev za namenitev dela 

dohodnine za donacijo; 
- izvesti vsa tekmovanja pod okriljem kluba in BZS ter 24. TEM Junior in Youth; 
- s pomočjo vseh članov pridobiti čim več donatorjev ali sponzorjev za celoletno sodelovanje 

ali za posamezen turnir;  
- urejati spletno stran kluba in sproti objavljati dosežke in dogodke; 
- člane kluba in njihove starše privabiti na različna druženja, ki jih bomo organizirali:  

 Matjažev pohod po Speči lepotici (8. februar 2019)  

 klubski turnirji za naše najmlajše igralce U9 in U11; 

 turnir za rekreativne igralce; 

 Dan badmintona – zaključek sezone in druženje;  

 sejem rabljene opreme; 

 poletne priprave: Planica 2019. 
 

Blagajničarka Maksa Bajuk je predstavil finančno poslovanje kluba. Tudi letos je bilo poslovanje 
uspešno in pozitivno. (priloga) 

5. točka: Drugo 

 Predsednica je seznanila zbor članov: 

o z novim delovnim telesom na BZS, ki so ga izvolili maja 2018. Novi predsednik je 
Tadej Šeme, podpredsednik Miha Hrovat. Člani UO BZS pa so: Maja Pohar, Janez 
Kovač, Rok Trampuš, Miha Košnik in Jože Kuprivc Dodo. Sekretar ostaja Matevž 
Šrekel in ravno tako direktor reprezentance Dušan Skerbiš ml. 

o Na skupščini so sprejeli nov Registracijski pravilnik, ki je usklajen z BFW. 

o BZS je povabila vse klube, ki organizirajo tekmovanja na skupni sestanek. Skupaj so 
udeleženci razpravljali o novih oblikah tekmovanj. Iz našega kluba sta bila prisotna 
predsednica Darja Krivec in trener Aljoša Turk. 

 Predsednica je obvestila zbor članov, da morajo vsa društva, ki so na dan 14. 4. 2018 imela 
status društva v javnem interesu na področju športa, da mora do 31. 3. 2019 pregledati 
temeljni akt o ustanovitvi, če je usklajen s pogoji, ki jih določa Zakon o nevladnih 
organizacijah. 

Sklep: Pri tem nam bo pomagala pravnica Renata Derganc Cizelj . 
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 Predsednica je povedala, da so prihodnje leto ponovno redne volitve v organe kluba. 
Predlaga, da se razmisli o menjavi vodstva, ker meni, da je trenutna ekipa odlično nastavila 
in vodila klub in da je sedaj čas, da sveži veter novih oseb nadgradi njihovo delo. 

 Predsednica se je zahvalila vsem staršem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi vseh 
omenjenih dogodkov. 

 Predsednica se je zahvalila članom UO in trenerski ekipi za opravljeno delo in rezultate, ki 
smo jih skupaj usvojili. 

 Zbor članov ni imel dodatnih predlogov in pobud. 

 

Zapisnik zapisal:        Predsednica: 

Roman Herman       Darja Krivec 

 

Overitelja:  

Andrej Bajuk 

Srečko Križman 

 

 

 


