POSLOVNIK SKUPŠČINE BZS

Skupščina Bridge zveze Slovenije je na svojem izrednem zasedanju dne 30. 11. 2021 sprejela
naslednji

POSLOVNIK SKUPŠČINE BZS

Splošne določbe

1. člen
Način in organizacijo dela Skupščine BZS urejata Statut BZS in ta poslovnik. Določila Statuta, ki
se nanašajo na Skupščino BZS, se uporabljajo neposredno in se v tem poslovniku ne ponavljajo.

2. člen
Sklic zasedanja Skupščine določa statut.

3. člen
Skupščina se začne s kratkim nagovorom sklicatelja, ki pojasni osnovni motiv sklica in
poimensko predlaga vsakokratno tričlansko delovno predsedstvo ter s tem tudi vsakokratnega
predsednika delovnega predsedstva (predsednik DP), ki je hkrati predsednik skupščine in
zapisnikarja. Sklicatelj poda svoj predlog na glasovanje.

4. člen
Izvoljeno delovno predsedstvo prevzame vodenje zasedanja. Če delovno predsedstvo ni
izvoljeno, se zasedanje prekine za največ pol ure. V tem času prisotni oblikujejo nov predlog
delovnega predsedstva, ki ga poda na glasovanje Generalni sekretar. Če delovno predsedstvo
ponovno ni izvoljeno, se zasedanje preloži za en teden, v katerem sklicatelj oblikuje nov predlog
delovnega predsedstva. Postopek se ponavlja do izvolitve.

2. od 4

5. člen
Predsednik DP vodi zasedanje Skupščine po pravilih Statuta in tega poslovnika, skrbi za
zakonitost dela Skupščine, podpisuje zapisnik in sprejete akte.

6. člen
Predsednik DP najprej izpelje postopek za ugotovitev sklepčnosti po pravilih, ki jih določa čl. 4/1
Statuta. O sklepčnosti odloča delovno predsedstvo s sklepom, ki ga razglasi predsednik DP.
Če ni sklepčnosti, ker ni prisotnih niti 5 delegatov, sklicatelj v roku treh dni skliče novo zasedanje,
katerega časovni zamik ne sme biti več kot 10 dni. Postopek se ponavlja.

7. člen
Vabljenje in rok za dostavo gradiva določa Statut. Gradivo za zasedanje Skupščine praviloma
vsebuje tudi predlog sklepov.

Potek zasedanja

8. člen
Zasedanje se začne s potrjevanjem zapisnika prejšnjega zasedanja. V primeru, da zapisnik ni
potrjen, se zasedanje nadaljuje. Razloge za zavrnitev zapisnika v nadaljevanju ugotavlja UO BZS
in o tem pripravi poročilo za naslednjo skupščino.
Zasedanje se nadaljuje z glasovanjem o predlaganem dnevnem redu, ki lahko vsebuje le vnaprej
predlagane in konkretizirane teme in ga na zasedanju ni mogoče dopolnjevati. Glasuje se o
dnevnem redu kot celoti.
Kadar dnevni red ni izglasovan, predsednik DP odpre razpravo o dnevnem redu, vodi postopek
ugotavljanja spornih točk in jih po razpravi da ponovno na glasovanje.
Točke dnevnega reda, ki niso izglasovane, se umaknejo.
Predsednik DP vodi zasedanje po točkah predlaganega dnevnega reda, jih napoveduje, daje
besedo razpravljalcem, ali jo odvzame, kadar je razpravljanje predolgo ali neprimerno po
splošnih kriterijih ustreznosti.

3. od 4

Predsednik DP lahko da besedo tudi povabljenim stranskim udeležencem zasedanja, kadar se ti
javijo k razpravi ali jih pozove k razpravi, če je to lahko pomembno za razjasnitev zadeve.
Ko je razprava izčrpana, predsednik DP oblikuje sklepe in jih daje na glasovanje, posamič ali v
paketu.
Delegati lahko pred glasovanjem podajo pripombe na predlagana besedila sklepov in predloge
za njihovo dopolnitev.
Glasovanje na skupščini je javno, razen kadar skupščina izglasuje predlog, da je glasovanje tajno
z glasovalnimi lističi.
Izid glasovanja ugotavlja delovno predsedstvo, objavi ga predsednik DP.
Ko so obravnavane vse točke dnevnega reda, predsednik DP zaključi zasedanje.

Zapisnik

9. člen
Zapisnik o zasedanju skupščine pripravi zapisnikar, ki je odgovoren, da je ta izpisan, oblikovan,
podpisan ter predložen za objavo na spletnih straneh BZS najkasneje v roku 8 dni po zaključku
zasedanja.
Zapisnik vsebuje sklepe in kratek povzetek dogajanja na zasedanju.
Podpišeta ga predsednik DP in zapisnikar.
Sprejete akte BZS, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine, podpišeta predsednik delovnega
predsedstva in predsednik BZS.

Ostalo

10. člen
Organizacijske, administrativne in tehnične posle v zvezi s pripravami za zasedanje opravljajo
Upravni odbor BZS, sklicatelj in Generalni sekretar.

4. od 4

11. člen
Ta poslovnik stopi v veljavo s sklepom skupščine BZS dne 30. 11. 2021 in se uporablja od dne, ko
bo prečiščeno besedilo objavljeno na spletni strani BZS.
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Predsednik delovnega predsedstva skupščine
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