
POSLOVNIK O DELU 10. KONGRESA SVIZ (PREDLOG) 

Predlagatelj: Glavni odbor SVIZ Slovenije 

 

Sklep: Sprejme se poslovnik o delu 10. kongresa SVIZ Slovenije. 

 

Na podlagi 10. alineje 3. odstavka 16. člena Statuta SVIZ Slovenije je 10. kongres SVIZ Slovenije 

dne 19. 11. 2018 sprejel 

 

POSLOVNIK O DELU KONGRESA SVIZ SLOVENIJE 

 

 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 

 

Poslovnik ureja potek zasedanja kongresa SVIZ Slovenije (v nadaljevanju kongres) v mandatnem 

obdobju 2018–2022 (sklic, vodenje, razpravo, odločanje, izvolitev delovnih teles kongresa, 

volitve organov SVIZ ter pisanje zapisnika kongresa). 

 

 

2. člen 

 

Kongres zaseda obvezno najmanj enkrat v mandatnem obdobju. 

 

Zasedanje kongresa je praviloma javno. 

 

Zasedanje kongresa je lahko redno ali izredno.  

 

 

 

II. Sklic kongresa 

 

3. člen 

 

Kongres sklicuje Glavni odbor SVIZ Slovenije (v nadaljevanju glavni odbor): 

 najmanj 60 dni pred iztekom štiriletnega mandata (redno zasedanje), 

 kadarkoli v času mandata na svojo pobudo ali na zahtevo ene tretjine območnih 

odborov (izredno zasedanje).  

 

V primerih iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena mora predsednik glavnega odbora 

sklicati zasedanje kongresa najpozneje v 30 dneh po sprejetju sklepa glavnega odbora o 

izrednem zasedanju kongresa oziroma od prejema pisne zahteve ene tretjine območnih 

odborov. 

 

Če predsednik ne skliče zasedanja v roku, opredeljenem v prejšnjem odstavku, lahko skliče 

zasedanje glavni tajnik GO SVIZ. 



 

 

4. člen 

 

Predlog dnevnega reda, mesto in uro zasedanja kongresa določi glavni odbor. 

 

Na kongres se vabi izvoljene delegatke in delegate (v nadaljevanju delegati), glavnega tajnika 

SVIZ, druge, za katere glavni odbor oceni, da je njihovo sodelovanje pri obravnavi gradiva 

potrebno, in strokovne sodelavce SVIZ Slovenije. 

 

 

5. člen 

 

Vabilo za kongres se pošlje delegatom po elektronski ali po navadni pošti, in sicer najpozneje 15 

dni pred zasedanjem kongresa. 

 

 

 

III. Vodenje zasedanja 

 

6. člen 

 

Zasedanje kongresa vodi predsednik glavnega odbora (v nadaljevanju predsednik).  

 

Zasedanje kongresa, na katerem se voli organe sindikata v skladu s Statutom SVIZ Slovenije, vodi 

do izvolitve delovnega predsedstva predsednik glavnega odbora. Po izvolitvi delovnega 

predsedstva vodi zasedanje kongresa predsednik delovnega predsedstva, ob njegovi odsotnosti 

pa eden izmed članov delovnega predsedstva. 

 

Za potek zasedanja kongresa v skladu z dnevnim redom in tem poslovnikom je odgovoren 

predsednik oziroma oseba, ki vodi  zasedanje. 

 

 

7. člen 

 

Po razglasitvi začetka kongresa verifikacijska komisija, ki jo je imenoval glavni odbor, poroča o 

številu navzočih delegatov.  

 

Kongres je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica (1/2) vseh delegatov.  

 

Po ugotovitvi sklepčnosti in imenovanju zapisnikarja predsednik predlaga v obravnavo in sprejem 

dnevni red in poslovnik kongresa. Ko je z dnevnim redom zasedanja kongresa določena izvolitev 

delovnih teles kongresa, poda predsednik predloge za predsednike in člane posameznih delovnih 

teles kongresa.  

 

8. člen 



 

Delegati lahko razpravljajo o predlaganem dnevnem redu in lahko predlagajo spremembe ali 

dopolnitve dnevnega reda. Predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda morajo 

utemeljiti. Kongres sprejme dnevni red z javnim glasovanjem.  

 

Glasuje se o predlogu dnevnega reda v celoti. V primeru predlogov za dopolnitev dnevnega reda 

se najprej glasuje o teh predlogih in nato o predlogu dnevnega reda v celoti. 

 

Po sprejemu dnevnega reda kongres razpravlja o posameznih točkah dnevnega reda po vrstnem 

redu, ki je določen z dnevnim redom. 

 

 

IV. Razprava  

 

9. člen 

 

Razprava k posamezni točki dnevnega reda se začne po uvodni obrazložitvi, če je ta potrebna. 

Delegati se k razpravi prijavijo pisno pri delovnemu predsedstvu na pripravljenem obrazcu. Pisno 

prijavo k razpravi morajo delegati oddati pred začetkom obravnave posamezne točke dnevnega 

reda. Predsednik daje delegatom in drugim razpravljavcem oziroma razpravljavkam (v 

nadaljevanju razpravljavci) besedo po vrstnem redu, kot so se prijavili k razpravi pri posamezni 

točki sprejetega dnevnega reda.  

 

Delegati in razpravljavci imajo za razpravo na razpolago največ štiri (4) minute in dve repliki po 

eno (1) minuto. O podaljšanju razprave odločijo delegati kongresa. 

 

Razprava k posamezni točki dnevnega reda lahko traja največ 3 ure. Po izteku tega časa mora 

predsednik razpravo zaključiti. 

 

Delegati in razpravljavci razpravljajo na govorniškem odru. 

 

Časovne omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo za poročevalce na kongresu. 

 

Razpravljavci razpravljajo o vprašanjih, ki so neposredno povezana z obravnavano točko 

dnevnega reda, v nasprotnem primeru lahko predsednik razpravljavca opomni. Če razpravljavec 

opomina ne upošteva, mu predsednik odvzame besedo. 

 

Predsednik vodi razpravo o posamezni točki dnevnega reda, jo usmerja ter jo zaključi, ko ugotovi, 

da ni več razpravljavcev ali da je o zadevi mogoče sklepati.  

 

Delegati lahko ustno v razpravi ali v obliki pisnih amandmajev predlagajo spremembe in 

dopolnitve predlogov stališč, sklepov ali drugih dokumentov, ki so predloženi k posamezni točki 

dnevnega reda. 

 



Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije se vlagajo le v obliki pisnih amandmajev.  

Predlagatelj mora predlagane spremembe in dopolnitve obrazložiti. Pisne amandmaje, ki se 

vlagajo na zasedanju, lahko vloži najmanj ena petina (1/5) delegatov.  

 

 

V. Odločanje 

 

10. člen 

 

Kongres veljavno odloča, če je prisotnih več kot polovica (1/2) vseh delegatov.  

 

Kongres sklepa z javnim glasovanjem z dvigom glasovalnih kartonov. 

 

Glasovanje poteka tako, da najprej glasujejo delegati, ki so ZA predlog, nato delegati, ki so PROTI 

predlogu.  

 

 

11. člen 

 

Delegati glasujejo o predlogih stališč, sklepov ali drugih dokumentov, ki so predloženi k 

posamezni točki dnevnega reda, ter o predlogih sprememb in dopolnitev, ki so bile podane na 

samem zasedanju. 

 

Delegati  se z glasovanjem opredelijo najprej o posameznih predlogih k posamezni točki 

dnevnega reda, potem pa še o dokumentu v celoti. 

 

 

12. člen 

 

Sklepi kongresa so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica (1/2) delegatov, prisotnih na 

kongresu.  

 

Statut SVIZ Slovenije ter njegove spremembe in dopolnitve so sprejeti, če zanje glasuje več kot 

polovica (1/2) vseh delegatov. 

 

 

13. člen 

 

Zasedanje kongresa se praviloma ne more končati, dokler niso zaključene vse točke dnevnega 

reda. Zasedanje se lahko tudi prekine, če kongres sklene, da se razpravljanje in sklepanje o 

posamezni točki dnevnega reda prenese in nadaljuje na nadaljevanju zasedanja kongresa. 

Nadaljevanje zasedanja mora biti sklicano najpozneje v 90 dneh od njegove prekinitve. 

 

 

 

VI. Zapisnik 



 

14. člen 

 

Zasedanje kongresa se snema, zvočni zapis se shrani v arhivu GO SVIZ Slovenije kot izvirni 

zapisnik zasedanja. 

 

Na podlagi zvočnega zapisa se napiše izvleček zapisnika s sklepi kongresa v štirinajstih (14) dneh 

po koncu kongresa. Delegati kongresa lahko podajo pripombe na zapisnik v štirinajstih (14) dneh 

od dneva prejema predloga zapisnika. Na podlagi pripomb delegatov se oblikuje dokončno 

besedilo zapisnika, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overovatelja 

zapisnika in zapisnikar. 

 

Zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: 

 čas in kraj zasedanja ter podatek, kdo je zasedanje vodil, 

 poročilo verifikacijske komisije, 

 dnevni red zasedanja, 

 poročilo volilne komisije z rezultati volitev ter 

 stališča, sklepe in druge dokumente, sprejete na zasedanju. 

 

 

15. člen 

 

Stališča, sklepe in druge dokumente kongresa se objavi v Obvestilih GO SVIZ Slovenije. 

 

 

 

VII. Delovna telesa kongresa 

 

16. člen 

 

Predsednik glavnega odbora izmed prisotnih delegatov na kongresu predlaga predsednike in 

člane delovnih teles kongresa. Delegati z javnim glasovanjem izvolijo predsednike in člane 

delovnih teles kongresa.  

 

Posameznega delegata se lahko imenuje največ v eno delovno telo kongresa. 

 

 

17. člen 

 

Delovna telesa kongresa so: 

 delovno predsedstvo: predsednik in štirje (4) člani; 

 komisija za statut, vloge in pritožbe: predsednik in štirje (4) člani;  

 volilna komisija kongresa: predsednik in štirje (4) člani; 

 dve (2) overovateljici oziroma overovatelja (v nadaljevanju overovatelja) zapisnika.  

 



 

18. člen 

 

Delovno predsedstvo vodi zasedanje kongresa, na katerem se voli organe sindikata v skladu s 

Statutom SVIZ Slovenije (redno zasedanje). 

 

Komisija za statut, vloge in pritožbe (v nadaljevanju komisija) na podlagi razprav in pisnih 

amandmajev, podanih na zasedanju, pripravi predloge sprememb in dopolnitev dokumentov 

oziroma sklepov. Komisija obravnava tudi pisne pritožbe delegatov kongresa, se do njih opredeli 

in nato kongresu predlaga sprejem stališč.  

 

Volilno komisijo kongresa se izvoli na zasedanju kongresa, na katerem se voli organe sindikata v 

skladu s Statutom SVIZ Slovenije. Volilna komisija kongresa skrbi za izvedbo volitev v organe 

sindikata. Predsednik volilne komisije razglasi rezultate volitev. 

  

Odločitve, ki jih komisije predlagajo v sprejem kongresu, kongres sprejema z večino glasov vseh 

prisotnih delegatov. 

 

 

VI. Volitve organov sindikata na kongresu  

 

 

19. člen 

 

Na rednem zasedanju kongresa delegati v skladu s Statutom SVIZ Slovenije volijo: glavnega 

tajnika SVIZ Slovenije, člane in članice Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe GO SVIZ 

Slovenije ter člane in članice Nadzornega odbora GO SVIZ Slovenije.  

 

Volitve se opravijo v skladu s Pravilnikom o volitvah.1  

 

 

20. člen 

 

Če kongres ni sklepčen, se volitve glavnega tajnika SVIZ Slovenije, članov in članic Komisije za 

statutarna vprašanja in pritožbe GO SVIZ Slovenije ter članov in članic Nadzornega odbora GO 

SVIZ Slovenije opravijo v skladu z 21. členom Pravilnika o volitvah (dopolnilne volitve), in sicer 

tako, da najprej glasujejo vsi na kongresu prisotni delegati. Njihove oddane glasove zapečati in 

hrani volilna komisija kongresa. Vse manjkajoče delegate pa se pisno pozove, da v roku, ki ga 

določi volilna komisija kongresa, glasujejo po pošti. 

 

Po izteku roka za dopolnilne volitve, volilna komisija kongresa ugotovi in objavi izid volitev. 

 

                                                           
1
 Pravilnik o volitvah z dne 23. 3. 2010, spremembe z dne 6. 7. 2010, spremembe z dne 12. 10. 2010 in 

dopolnitve z dne 15. 11. 2011. 

 



 

VI. Prehodne in končne določbe 

 

21. člen 

 

Poslovnik o delu kongresa, njegove spremembe in dopolnitve sprejme kongres z večino glasov 

prisotnih delegatov na kongresu. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga vsak 

delegat kongresa. 

 

Za razlago posameznih členov poslovnika o delu kongresa je pristojna komisija za statut, vloge in 

pritožbe iz 17. člena tega poslovnika.  

 

Zasedanje 10. kongresa SVIZ Slovenije poteka v skladu s Statutom SVIZ Slovenije z dne 1. 12. 

2006 ter z vsemi spremembami in dopolnitvami k temu statutu. 

 

 

22. člen 

 

Poslovnik o delu kongresa SVIZ Slovenije začne veljati z dnem sprejema. 

 

 

 

 

V Portorožu, 19. novembra 2018  


