ZAPISNIK

druge seje začasnega Upravnega odbora BZS

Seja je potekala na spletu dne 7.1.2021 od 17-18.20 ure.
Prisotni vsi člani.
I.Pregled realizacije sklepov prejšnje seje:
-

-

-

-

Nuša Gošnik poda poročilo o cenah ponudnikov spletnih videokomunikacij. Upravni odbor
soglasno sklene, da bo opravljal seje brezplačno po 40 minut z vmesno prekinitvijo.
Gozdana Petrič je UO že pred sejo pisno seznanila z vsebino predloga sklepa za začetek
kandidacijskega postopka za novo vodstvo BZS bo obravnavan kot posebna točka dnevnega
reda (glej II/1)
Marjan Zadel je že pred sejo UO pisno obvestil, da bo stanje v zvezi z uporabo HOB in spletne
strani BZS obravnavala Tekmovalna komisija, ki bo imela sejo pred sejo UO in bo podala
poročilo.
Gozdana Petrič predlaga umik točke Glasovanje o pravilniku za finančno in materialno
poslovanje z dnevnega reda do seje Komisije za finančno pravne zadeve in gospodarjenje,
kar UO sprejme.
Prevzem dokumentacije se opravi do 20.1.2021 za kar poskrbita Predsednik Dušan Fortuna
in Generalni sekretar Marjan Zadel.

II.Po krajšem razpravljanju so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:
1. Začne se kandidacijski postopek za izvolitev novega predsednika, generalnega sekretarja in
članov upravnega odbora z objavo naslednjih razpisnih pogojev:
A.) Naloge kandidacijske komisije bo opravljal začasni Upravni odbor.
B.) Kandidat je lahko le oseba, ki je član kluba, včlanjenega v BZS.
C.) Kandidaturo v imenu svojega člana vloži klub.
D.) Skrajni rok za vložitev kandidature je ponedeljek, 15.3.2021 na naslov Generalnega
sekretarja BZS.
E.) Vsebina kandidacijskega predloga:
o Ime in priimek kandidata
o Program dela
o Način vodenja in organizacije dela
o Poimenski predlog za generalnega sekretarja
o Poimenski predlog za člane upravnega odbora
o Priporočilno pismo kluba za kandidata z obrazložitvijo
F.) Upravni odbor bo potrdil vsako kandidaturo, ki bo upoštevala kriterije iz tega sklepa in
bo imela potrditev matičnega kluba.
G.) Poziv za vložitev kandidatur se objavi na spletni strani BZS.
2. Pooblašča se Generalnega sekretarja Marjana Zadela za zastopanje BZS pri Olimpijskem
komiteju Slovenije in pri vseh ostalih zunanjih institucijah
3. Pooblašča se Generalnega sekretarja Marjana Zadela za zastopanje BZS v upravnem
postopku za registracijo sprememb statuta BZS z dne 28.12.2020

4. BZS s 1.1.2021 prehaja na brezgotovinsko poslovanje in se Komisijo za finančno pravne
zadeve in gospodarjenje zadolži, da izvede vse potrebno za prehod na nov način poslovanja
5. Upravni odbor s sklepom potrdi naslednja priporočila Tekmovalne komisije:
-

-

Točke sezone 2019/2020, ki se je po sklepu skupščine zaključila 2.9.2020, se obračunajo in
spremenijo v kategorizacijo. Glede na razmere je vrednostni odštevek za sezono 2019/2020
10%.
Licence za organiziranje turnirjev na BBO se ponudijo vsem klubom. Tekmovalna komisija bo
izdelala kriterije za njihovo pridobitev
Turnirji na BBO ostanejo nespremenjeni s tem, da bodo potekali pod okvirjem BZS.
Turnirji BZS, ki potekajo na BBO, se točkujejo tako, kot se točkujejo klubski turnirji v živo (en
glas proti)
Sklep o točkovanju na BBO velja do preklica, ki ga UO izvede takoj, ko bo dovoljena in
omogočena igra v živo (en glas proti)

6. Sklenejo se nove pogodbe z vsemi dosedanjimi pogodbenimi izvajalci storitev za BZS.
7. Sklene se nova pogodba s Petrov&Petrov d.o.o. po izhodiščih, ki jih je predstavila
Tekmovalna komisija. Zadolži se Tomaža Adamiča, da v imenu BZS pregleda staro pogodbo
in pripravi osnutek nove ter jo predloži Komisiji za finančno pravne zadeve in zč.
Predsedniku.
8. BZS bo donirala trem bridžistom iz Petrinje, ki so v potresu ostali brez doma, vsakemu po 200
EUR.
9. Priporoča se članom BZS, da tudi sami donirajo sredstva prizadetim posameznikom,
podrobnosti bodo objavljene na spletni strani BZS.

Zapisala:
Gozdana Petrič

