POSLOVNIK O DELU ZBORA SINDIKALNE KONFERENCE
SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV
I. Temeljne določbe
1. člen
S tem poslovnikom se ureja način dela zbora Sindikalne konference srednjih, višjih šol in
dijaških domov (v nadaljevanju besedila: zbor) v mandatnem obdobju 2018 – 2022.
2. člen
Zbor se praviloma sestane najmanj dvakrat v mandatnem obdobju.
Seje zbora so praviloma javne.
Seje zbora so lahko redne, izredne ali dopisne. Dopisna seja oziroma glasovanje na dopisni
seji zbora se opravi po navadni ali elektronski pošti.

II. Sklicevanje sej
3. člen
Zbor sklicuje in vodi predsednik sindikalne konference (v nadaljevanju predsednik):
• na lastno pobudo,
• na zahtevo predsedstva sindikalne konference,
• na zahtevo ¼ članov zbora sindikalne konference,
• na zahtevo glavnega tajnika SVIZ.
V primerih iz 2. in 3. alineje prejšnjega odstavka tega člena mora predsednik sklicati sejo
zbora najpozneje v 30 dneh po prejemu pisne zahteve za sklic seje zbora.
Če predsednik ne skliče seje v roku, opredeljenem v prejšnjem odstavku, lahko skliče sejo
predlagatelj.
4. člen
Predlog dnevnega reda, mesto in uro zbora sindikalne konference določi predsednik oz.
predlagatelj v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
Na zbor se vabi sindikalne zaupnike, glavnega tajnika SVIZ, druge, za katere predsednik
oceni, da je potrebno njihovo sodelovanje pri obravnavi gradiva, in strokovne sodelavce SVIZ
za pravne zadeve.

5. člen
Vabilo in gradivo za sejo se pošlje sindikalnim zaupnikom po elektronski ali po navadni pošti,
najpozneje sedem dni pred sejo zbora oziroma najpozneje 2 dni pred začetkom dopisne seje
zbora.

III. Vodenje sej, razprava in zapisnik
6. člen
Sejo vodi predsednik sindikalne konference, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika
sindikalne konference.
Za potek seje v skladu z dnevnim redom in tem poslovnikom je odgovoren predsednik
oziroma oseba, ki vodi sejo.
7. člen
Predsednik ob začetku zasedanja ugotovi sklepčnost zbora. Število prisotnih sindikalnih
zaupnikov ugotovi strokovna služba SVIZ na podlagi vpisa sindikalnih zaupnikov v listo
prisotnosti, ki je sestavni del zapisnika.
Po ugotovitvi sklepčnosti in imenovanju zapisnikarja, predsednik predlaga dnevni red, ki ga
sindikalni zaupniki potrdijo z javnim glasovanjem.
8. člen
Po potrditvi zapisnika prejšnje seje zbora poda predsednik ali od njega pooblaščena oseba
poročilo o delovanju in aktivnostih sindikalne konference.
9. člen
Točke dnevnega reda praviloma obrazložijo predlagatelji gradiva.
Razprava se začne po uvodni obrazložitvi, če je ta potrebna. Sindikalni zaupniki se k razpravi
prijavijo z dvigom rok. Predsednik daje razpravljavcem in razpravljavkam (v nadaljevanju
razpravljavci) besedo po vrstnem redu, kot so se prijavili k razpravi pri posamezni točki
sprejetega dnevnega reda. Razpravljavci imajo za svojo razpravo na razpolago največ štiri
(4) minute in dve repliki po eno (1) minuto.
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 oziroma da je o zadevi mogoče sklepati.
Vabljeni lahko sodelujejo v razpravi, če jih predsedujoči pozove ali pa jim dovoli vključitev v
razpravo.

10. člen
O zasedanju zbora se piše zapisnik. Zapisnik se sestavi tudi o poteku dopisne seje zbora.
V zapisnik se vpiše: čas in kraj zasedanja zbora, priloži se seznam imen prisotnih sindikalnih
zaupnikov, kdo sejo vodi, dnevni red zasedanja, sklepi oziroma stališča sprejeta na zboru. K
zapisniku volilnega zbora je treba priložiti tudi poročilo volilne komisije sindikalne konference
o izidu volitev.
Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik oziroma vsi člani delovnega predsedstva
volilnega zbora.
Stališča zbora in izid volitev se objavi v Obvestilih GO SVIZ. Na spletni strani SVIZ se objavi
zapisnik zbora sindikalne konference.
IV. Odločanje
11. člen
Zbor sindikalne konference veljavno odloča, če je prisotna več kot polovica (1/2) vseh
sindikalnih zaupnikov.
Glasuje se praviloma javno z dvigom rok. Glasovanje poteka tako, da se najprej glasuje ZA
predlog in nato še PROTI predlogu. Predsednik ugotovi in razglasi rezultate glasovanja.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena tega poslovnika lahko vsak član zbora
predlaga tajno glasovanje. Za tajno glasovanje se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o
volitvah.
12. člen
Zbor sindikalne konference odloča z navadno večino glasov. Z navadno večino glasov je
odločitev sprejeta, če za predlog glasuje več kot polovica prisotnih sindikalnih zaupnikov.

V. Zasedanje volilnega zbora in glasovanje
13. člen
Na zasedanju volilnega zbora sindikalni zaupniki volijo predsednika in člane predsedstva
sindikalne konference.
Začetek volilnega zbora sindikalne konference razglasi in do izvolitve delovnega predsedstva
vodi predsednik sindikalne konference.
Predsednik sindikalne konference predlaga člane organov volilnega zbora sindikalne
konference. Sindikalni zaupniki izmed prisotnih sindikalnih zaupnikov z javnim glasovanjem
izvolijo člane organov volilnega zbora sindikalne konference.

14. člen
Organi volilnega zbora sindikalne konference so:
− delovno predsedstvo, ki ima predsednika in dva člana;
− volilna komisija sindikalne konference, ki ima predsednika in dva člana.
Delovno predsedstvo vodi zasedanje volilnega zbora sindikalne konference v skladu s tem
poslovnikom.
Volilna komisija sindikalne konference skrbi za potek volitev predsednika in članov
predsedstva sindikalne konference, njen predsednik pa razglasi rezultate volitev.
V primeru nesklepčnosti volilnega zbora, naloge organov volilnega zbora sindikalne
konference opravijo navzoči člani strokovne službe SVIZ.
15. člen
Volitve za predsednika in člane predsedstva sindikalne konference se opravijo v skladu s
Pravilnikom o volitvah GO SVIZ.
Če zbor ni sklepčen, se volitve za predsednika in člane predsedstva sindikalne konference
opravijo v skladu z 21. členom Pravilnika o volitvah (dopolnilne volitve), in sicer tako, da se
izvedejo tajne volitve med prisotnimi sindikalni zaupniki na zboru. Njihove oddane glasove
zapečati in hrani strokovna služba SVIZ. Vse manjkajoče sindikalne zaupnike pa se pisno
pozove, da v roku, ki ga določi strokovna služba SVIZ, glasujejo po pošti.
Po izteku roka za dopolnilne volitve, kandidacijsko-volilna komisija GO SVIZ ugotovi in objavi
izid volitev.
VI. Končne določbe
16. člen
Poslovnik o delu zbora sindikalne konference ter njegove spremembe in dopolnitve sprejme
zbor sindikalne konference z navadno večino glasov.
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga najmanj pet sindikalnih zaupnikov.
17. člen
Poslovnik o delu zbora sindikalne konference ter njegove spremembe in dopolnitve začnejo
veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 11. 9. 2018
Jože Brezavšček,
predsednik SK srednjih, višjih šol
in dijaških domov SVIZ Slovenije

