IZREDNA SKUPŠČINA BRIDGE ZVEZE SLOVENIJE DNE 20.5.2021

ZAPISNIK

Izredna skupščina Bridge zveze Slovenije je bila razpisana za 20.5.2021 ob 17.uri in je
potekala na ZOOM.
Udeležili so se je predstavniki vseh klubov, razen BK Maribor in BK Plesnik.
Prisotnih je bilo 12 glasovalnih upravičencev, Generalni sekretar Marjan Zadel, BK Tivoli in
računovodkinja Sonja Kastelic, BK Novo mesto.
Tolja Orač, BK Celje, se je izkazal s pooblastilom, da glasuje tudi v imenu Brigite Čokl, BK
Celje.
Povabljeni kandidat za bodočega predsednika Tomaž Adamič, BK Tivoli, je svoj izostanek
opravičil.
1. Zč. predsednik BZS Dušan Fortuna, BK Novo mesto je pozdravil prisotne in podal
oris dela začasnega vodstva od izvolitve 28.12.2020 do dneva te skupščine. Posebej
je izpostavil prizadevno delo Upravnega odbora, Marjana Zadela kot Generalnega
sekretarja in delo Tekmovalne komisije ter Komisije za Finančno pravne zadeve in
gospodarjenje. Rešitev z organizacijo dela s pomočjo komisij je ocenil za učinkovito.
2. Za predsednika delovnega predsedstva je predlagal Marka Bašo, BK Postojna. Za
zapisnikarico jo bila predlagana Gozdana Petrič, BK Novo mesto in za overitelja
zapisnika Janja Bizjak, ŠD Green’s 31 in Jože Sadar, BK Žužemberk.
Delovno predsedstvo je bilo izvoljeno soglasno.
Predsednik delovnega predsedstva (DP) je ugotovil, da je na seji prisotnih 12 udeležencev in
Tolja Orač, BK Celje s pooblastilom, da glasuje tudi v imenu delegatke Brigite Čokl, kar
pomeni 13 glasovalnih upravičenj od 16 in je ugotovil, da je skupščina sklepčna.
Predsednik DP je predstavil nadaljnji dnevni red zasedanja, ki je bil sprejet soglasno in sicer:
Poročilo o delu zč. UO v času od 28.12.2020
Poročilo o poslovanju (finančno poročilo)
Poročilo Nadzornega odbora
Volitve

3. Gozdana Petrič je predstavila Poročilo o delu zč. UO BZS v času od 28.12.2020
do 20.5.2021.
K razpravi se je javila Janja Bizjak, ŠD Green’s 31 in pohvalila delo začasnega vodstva in
delovni prispevek BK Novo mesto. Navedla je, da je poročilo pomanjkljivo v pogledu opisa in
navedb posameznih aktivnosti, zlasti aktivnosti komisij. ŠD Green’s 31 je imel na
organizacijo dela s pomočjo komisij ob njeni predstavitvi pomisleke, a ugotavlja, da je delo
kljub taki organizacijski strukturi teklo dobro. Posebej je izpostavila dobro delo Tekmovalne
komisije in Komisije za finančno pravne zadeve in gospodarjenje (FP Komisija).
Predlagala je, da naj bi bilo delo teh dveh in ostalih komisij predstavljeno v zapisniku o
predaji poslov in premoženja v upravljanje novemu vodstvu (primopredajni zapisnik).
K razpravi se je priglasila tudi Nuša Gošnik, Šaleški BK, predsednica Tekmovalne komisije in
pripomnila, da je pričakovala, da bo v poročilu več poročanja o tem, kaj je katera komisija
naredila. Glede dela Tekmovalne komisije je izpostavila, da je bila ta postavljena pred velike
izzive, da je orala ledino pri organiziranju tekmovanj in igranja na spletu, da je vseh 5 članov
tvorno sodelovalo, pri čemer je še posebej izpostavila delo Gregorja Rusa, Šaleški BK, ki mu
gre zasluga za državna prvenstva na platformi RealBridge in posvetovalno delo Tomaža
Adamiča in Marjana Zadela, oba BK Tivoli. Ocenila je, da delo še ni končano a je dobra
podlaga, ki jo bo novo vodstvo lahko nadgrajevalo.

Po razpravi je bilo poročilo soglasno sprejeto.
4. Sonja Kastelic, BK Novo mesto je predstavila Poročilo o poslovanju (finančno
poročilo) z dopolnitvami ažurirano na dan zasedanja. Delegati niso imeli vprašanj,
sama pa je še izpostavila, da so bile v začetku težave zaradi spremembe bančnega
računa kot posledica združitve Abanke z NKB Maribor. Zato so nastale tudi zadrege
v zvezi s finančnim prometom z BBO. Vse težave so se uspešno razrešile. Od
pisnega poročila z dne 14.4.2021 do dneva skupščine je poleg tekočih zadev prišlo
še do plačila zneska 1.200 EUR za izdelavo nove spletne strani. Izpostavila je, da se
bo potrebno odločiti, kaj storiti z dolarskimi sredstvi (vir BBO) glede na padanje
tečaja USD, o morebitni čimprejšnji konverziji bi se posvetovala z vodstvom. Morda
jih bo v bodoče najbolje kar sproti konvertirati V EUR.
Poročilo je bilo sprejeto soglasno.
5. Marko Baša, BK Postojna je predstavil Poročilo Nadzornega odbora in poudaril, da
gre za poročilo za čas dela začasnega vodstva, manjka pa poročilo NO za leto 2020,
za kar predlaga, da poskrbi novo vodstvo. NO ugotavlja, da je bilo poslovanje vestno
in transparentno ter v skladu s Statutom in z akti BZS in ta ugotovitev velja tudi po
navedenih dopolnilnih pojasnilih računovodkinje. Predlagal je, da Skupščina poročilo
NO sprejme.
Poročilo je bilo sprejeto soglasno.
6. V nadaljevanju je predsednik DP predstavil volilno listo in poudaril, da se mandat
podeljuje s 1.6.2021.
Volilna lista kandidatov za novo vodstvo BZS je bila:

Predsednik BZS in predsednik UO BZS:
Tomaž Adamič, BK Tivoli
Člani UO BZS:
Tanja Gvozdenović, BK Tivoli
Julija Lapuh-Bele, ŠD Green’s 31
Gregor Rus, Šaleški BK
Gozdana Petrič, BK Novo mesto
Generalni sekretar:
Simon Maržič, BK Kočevje
Strokovni svet:
Barbara Drinovec Drnovšek, BK Tivoli
Bojan Ambrož, Šaleški BK
Milan Pavlin, BK Maribor
Jože Sadar, BK Žužemberk
Marjan Zadel, BK Tivoli
Nadzorni odbor:
Žiga Debeljak, BK Žužemberk
Irena Jež, Šaleški BK
Sonja Simič, ŠD Green’s 31

Disciplinska komisija:
Martin (Tine) Furlan, BK Novo mesto, predsednik
Ksenija Čare, BK Žužemberk
Viljem Božo Jelen, Šaleški BK
Deja Kranjc, ŠD Greens’ 31.
Predsednik DP je pozval Tanjo Gvozdenović, BK Tivoli, da poda kratek nagovor glede
programa bodočega vodstva. Poudarila je potrebo po nadaljevanju prenove BZS in
izpostavila, da je ekipa, ki kandidira, izbrana tako, da se bo dopolnjevala in razumela, saj je
obseg naloge tak, da ga je mogoče obvladovati le, če je delo timsko. Preprosto ne obstaja
taka energija, da bi vodenje BZS in njeno prenovo lahko opravljal en sam človek.
Predsednik DP je pozval h glasovanju.
Glasovalo se je za vsak organ posebej.
Vsi organi so bili izvoljeni soglasno z začetkom mandata 1.6.2021.

Predsednik DP je čestital vsem izvoljenim in zaželel uspešno delo. Potrebna bo energija,
potrpljenje in modrost in po njegovi oceni nova ekipa vse to ima.
Janja Bizjak, ŠD Green’s 31 je izrekla zadovoljstvo nad obetavno sestavo novega vodstva in
pričakovanje, da se bo to odzvalo na vsako kritiko s strani kluba ali s strani posameznika, da
ta ne bi bil preprosto ignoriran.
Zč. predsednik Dušan Fortuna, BK Novo mesto je čestital novoizvoljeni ekipi in poudaril, da
je BZS zveza klubov in da prvenstveno rešuje vprašanja, ki zadevajo to povezavo, da pa so
problemi posameznikov pogosto odraz pomanjkljive organizacije in dela znotraj klubov.
Franc Gornik, BK Kočevje, je čestital novemu vodstvu in poudaril, da po 50 letih igranja
bridža in izkušenj pričakuje, da bo to vodstvo delovalo dobro.
V zaključni besedi je Tanja Gvozdenović, BK Tivoli izrekla zahvalo za izvolitev in za zaupanje
in sicer v imenu na novo izvoljenega Predsednika BZS Tomaža Adamiča, BK Tivoli, kakor
tudi v imenu na novo izvoljenega Upravnega odbora. Enotnost pri izvolitvi, izkazana
soglasnost delegatov, je najboljša popotnica za delo naprej, zadnje obdobje šestih mesecev,
ki je pokazalo, koliko naporov, skupnega in organiziranega dela je za vodenje potrebno
vložiti, pa je velika šola za vse nas.
Marjan Zadel, BK Tivoli, je opozoril, da bodo v kratkem objavljene nove lestvice, saj se je
tekmovalna sezona končala. Čestital je novemu vodstvu. Upa, da bo sedaj, ko je
razbremenjen funkcij, imel več časa, da bo pri delu v strokovnem svetu morda prispeval
konstruktivne strokovne predloge. Klube je pozval, naj bodo do novega vodstva prizanesljivi.
Delo se opravlja prostovoljno in neprofesionalno, po najboljših močeh in si zato zasluži tudi
vse potrpljenje s strani članstva, ki s tem tudi izkazuje svoje zaupanje.

Zaključeno ob 17.50.
Predsednik delovnega predsedstva:
Marko Baša, BK Postojna

Zapisala: Gozdana Petrič, BK Novo mesto

Overitelja: Janja Bizjak, ŠD Green’s 31

Jože Sadar, BK Žužemberk

