Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika o delu organov in delovnih teles ZBDS

1. člen
V zadnjem stavku 6. člena se za besedo »dopisno« doda »ali na daljavo,« tako da se besedilo 6.
člena glasi:
6. člen
Seje Občnega zbora so redne in izredne. Skliče se jih v skladu s Statutom Zveze.
Seja Občnega zbora se lahko izjemoma izvede tudi dopisno ali na daljavo.

2. člen
Za 57. členom se dodajo novi 57. a, 57. b, in 57. c člen, ki se glasijo:
“Seja na daljavo
57 .a člen
V primeru naravne ali druge hujše nesreče ali drugih izrednih okoliščin, če izvedba seje z osebno
navzočimi člani Občnega zbora predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov, lahko predsednik
ZBDS skliče redno ali izredno sejo na daljavo.

Seja na daljavo je seja, na kateri člani Občnega zbora sodelujejo izven prostorov knjižnice ali druge
institucije (dalje knjižnice) s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo
in glasovanje na daljavo.

Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča
prenos slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti
identiteto člana, ki sodeluje na seji.

Člani na seji na daljavo glasujejo praviloma elektronsko (s pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije), lahko pa tudi z izrekanjem svojega glasu »za« ali »proti« oz. se glasovanja »vzdržijo«, ali
na drug dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja člana.

57. b člen
Predsednika ZBDS lahko v sklicu seje oziroma vabilu na sejo določi, da se redna ali izredna seja izvede
na daljavo tudi v času, ko ni izrednih okoliščin oziroma izrednih razmer.

57. c člen
Na redni ali izredni seji, ki se izvede v knjižnici, lahko na daljavo s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije sodelujejo tisti člani, ki se iz opravičljivih razlogov ne morejo udeležiti seje
v knjižnici in ki o takšnem sodelovanju na seji predhodno obvestijo tajnika ZBDS najmanj dve uri pred
sejo.

Pri ugotavljajo sklepčnosti se za prisotne štejejo člani Občnega zbora ZBDS, ki so osebno prisotni v
knjižnici, in člani Občnega zbora, ki na seji sodelujejo na daljavo z uporabo informacijskokomunikacijske tehnologije.

Za glasovanje članov Občnega zbora, ki na seji sodelujejo na daljavo, se uporabljajo določila 4.
odstavka 57. a člena tega Poslovnika.«

3. člen

Za 116. členom se doda 116. a člen, ki se glasi:

»116. a člen
Seje organov zveze se lahko izvedejo na daljavo pod pogoji, ki so določeni za seje na daljavo Občnega
zbora.«
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4. člen

Za 132. členom se doda 132. a člen, ki se glasi:

»132. a člen
Seje delovnih teles zveze se lahko izvedejo na daljavo pod pogoji, ki so določeni za seje na daljavo
Občnega zbora.«

5. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati in se uporabljati z dnem, ko jih sprejme
Upravni odbor Zveze. Objavi se na spletnih straneh Zveze.
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