BK Celje, BK Kočevje, BK Maribor, BK Novo mesto, BK Plesnik, BK Postojna,
BK Tivoli, BK Žužemberk, ŠBK, Š.d.Green's 31, Štajerski BK

Sklic skupščine Bridge zveze Slovenije
Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem nadaljevanje redne skupščine BZS (prekinjeno 1.9.2020),
ki bo potekala kot videokonferenca dne 28.12.2020 ob 17:00 uri.
Osnutek dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overiteljev
2. Ugotovitveni sklep o odstopu predsednika BZS
3. Programska reorganizacija BZS
4. Sprememba statuta BZS
5. Volitve začasnega predsednika BZS
6. Volitve začasnih organov BZS: UO, NO, disciplinske komisije in ostalih organov skladno s
programsko reorganizacijo
7. Razno
Dnevni red nadaljevanja skupščine je razširjen s točko: volitve začasnega predsednika, ki je posledica
podane odstopne izjave Tolje Orača z dnem 27.12.2020.
Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča,
če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih
dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj
šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili
klubov, v kolikor bodo klube zastopali drugi delegati, kot na skupščini 1.9.2020. Skenirana pooblastila
pošljite pred skupščino na E-naslov predsedujočega skupščine.
O načinu povezave na videokonferenco boste obveščeni v kratkem.
Gradivo k 4. točki, v katerem bodo navedene najnujnejše spremembe povezane s programom
reorganizacije, bo poslano naknadno. Gradivo k 3. in 6. točki je objavljeno na spletni strani BZS.
Predsedujoči skupščine BZS
Marko Baša
Postojna, 16.12.2020
Poslano na E-naslove:
tolja.orac@gmail.com; Tolja Orač <tolja.orac@netsi.net>; Pavlin Milan-Silvana Rojko
<abelana@gmail.com>; Dušan Fortuna <dusan.fortuna@gmail.com>; Joze Sadar
<joze.sadar@gmi.si>; Franc Gornik <franc.gornik48@gmail.com>; Marko Baša
<Marko.Basa@gov.si>; Tanja Gvozdenovic <tanja.gvozdenovic@gmail.com>; Janja Bizjak
<janjabizjak2@gmail.com>; Janezic Joze <Joze.Janezic@rlv.si>; Milica Marin
<stajerskibridge.k@gmail.com>; Richard Mick <mickpr@aon.at>
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