8. kongres, Ljubljana, 4. oktober 2017

POSLOVNIK
O DELU 8. KONGRESA
ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

SINDIKAT POTREBUJE TEBE IN TI POTREBUJEŠ SINDIKAT!

PREDLOG

1. člen
S tem poslovnikom se ureja način dela in potek 8. kongresa Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kongres).
2. člen
Kongres šteje 109 delegatov in odloča veljavno, če je navzočih večina delegatov.
Sklep je veljaven, če se zanj izreče večina delegatov, ki so glasovali, razen če ta poslovnik ne
določa drugače.
Glasovanje na kongresu je javno, razen volitev predsednika Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije in članov nadzornega odbora Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
3. člen
Glasuje se z glasovalnim lističem pri javnem in z glasovnicami pri tajnem glasovanju.
4. člen
Kongres ima naslednja delovna telesa:
-

predsedstvo kongresa (5 članov)
verifikacijsko komisijo (3 člane)
volilno komisijo (5 članov)
komisijo za program Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (5 članov)
komisijo za statut Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (5 članov)
zapisnikarja in 2 overitelja zapisnika.

Kongres izmed delegatov izvoli predsedstvo kongresa na predlog predsednika Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije, druga delovna telesa kongresa pa na predlog predsedstva
kongresa.
5. člen
Kongres dela na plenarni seji. Na kongresu lahko razpravljajo delegati kongresa in uvodničarji
k posameznim točkam dnevnega reda. Predsedstvo kongresa lahko izjemoma dovoli razpravo
tudi drugim udeležencem kongresa.
Delegati razpravljajo v okviru posamezne točke dnevnega reda samo enkrat, z možnostjo ene
replike. Kdor želi razpravljati, se pisno prijavi predsedstvu kongresa.
Posamezna razprava lahko traja največ 5 minut, morebitna replika pa 2 minuti.
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Predsedujoči opozori razpravljavca, če njegova razprava presega čas, ki je predviden za
razpravo, oz. če vsebina razprave ni v zvezi s točko dnevnega reda. Če razpravljavec opozorila
ne upošteva, mu predsedujoči odvzame besedo.
Delegati lahko svoje razprave predložijo predsedstvu kongresa v pisni obliki.
6. člen
Delegati lahko vlagajo amandmaje k predlogu programa ZSSS, k predlogom resolucij 8.
kongresa in k predlogu statuta ZSSS v pisni obliki pri predsedstvu kongresa. Amandmaji se
lahko vložijo najkasneje do zaključka 4. točke dnevnega reda kongresa.
Vsak amandma mora podpreti najmanj 15 delegatov s čitljivo izpisanim imenom in priimkom
ter podpisom pod besedilom amandmaja.
Predsedstvo kongresa amandmaje, ki niso vloženi v skladu s 1. in 2. odstavkom tega člena,
zavrže.
7. člen
Razprava in glasovanje o predlogu programa ZSSS, o predlogu resolucij 8. kongresa in predlogu
statuta ZSSS, poteka po naslednjem vrstnem redu:
-

najprej lahko prvopodpisani pod posamezni amandma obrazloži predlog amandmaja,
nato poda predloge in stališča predstavnik komisije,
nato se razpravlja o podanih predlogih.

Komisija upošteva samo tiste predloge sprememb in dopolnitev programa in resolucij ter
statuta, ki so jih delegati predlagali v amandmajski obliki v skladu s 6. členom tega poslovnika.
Komisija lahko posamezni amandma dopolni ali preoblikuje in ga predlaga kongresu v sprejem.
Kongres glasuje le o tistih spremembah in dopolnitvah, ki so oblikovane v amandmajski obliki.
Po končanem glasovanju o posameznih amandmajih kongres glasuje o sprejemu programa in
posameznih resolucij ter statuta v predlaganem besedilu skupaj s sprejetimi amandmaji.
8. člen
Predloge resolucij, ki jih delegati predlagajo na kongresu, mora podpreti najmanj 15 delegatov
s čitljivo izpisanim imenom in priimkom ter podpisom pod besedilom resolucije.
9. člen
Kongres obravnava predloge kandidatnih list za predsednika ZSSS in člane nadzornega odbora
ZSSS ter se o njih izreka z javnim glasovanjem. Kandidatna lista je sprejeta, če je zanjo glasovalo
več kot polovica delegatov, ki so glasovali.
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10. člen
Volitve predsednika ZSSS in članov nadzornega odbora ZSSS izvede volilna komisija.
Volilna komisija na zasedanju obrazloži volilni postopek.
11. člen
Po končanih volitvah volilna komisija na podlagi oddanih glasovnic ugotovi izid volitev, ga
objavi na zasedanju kongresa in razglasi izvolitev predsednika ZSSS in članov nadzornega
odbora ZSSS.
12. člen
Za predsednika ZSSS je izvoljen kandidat, ki je prejel večino veljavnih glasov delegatov, ki so
glasovali.
13. člen
Za člane nadzornega odbora ZSSS je izvoljenih tistih sedem kandidatov, ki so prejeli največ
veljavnih glasov delegatov, ki so glasovali. Če sta dva ali je več kandidatov prejelo enako število
glasov in to odloča o izvolitvi zadnjega, se glasovanje o teh kandidatih ponovi.
14. člen
Ta poslovnik sprejme kongres, razlaga pa ga predsedstvo kongresa.

Predsednik ZSSS,
mag. Dušan Semolič
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