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POSLOVNIK
O POTEKU VII. KONGRESA
SLOVENIJE

1. člen
S tem poslovnikom se ureja način in potek dela VII. kongresa SKEI Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Kongres).
2.člen
Kongres sestavljajo delegati sindikalnih podružnic glede na število članov v
regiji (delegati regijskih organizacij), stari in novi člani republiškega odbora
SKEI, ter stari člani nadzornega odbora in statutarne komisije.
3.člen
Kongres vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednica SKEI Slovenije.
Predsednica SKEI predlaga kongresu izvolitev delovnega predsedstva in
verifikacijske komisije.
4.člen
Delovno predsedstvo ima 5 članov, ki se jih izvoli na kongresu z javnim
glasovanjem.
5. člen
Verifikacijska komisija ima 3 člane, ki se jih izvoli na kongresu z javnim
glasovanjem.
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6. člen
Delovno predsedstvo predlaga kongresu v izvolitev
 Volilno komisijo
 Overovatelja zapisnika
 Zapisnikarja

5 članov
2 člana
7. člen

Verifikacijska komisija pregleda poverilnice delegatov, ugotovi navzočnost in
poroča o tem kongresu.
Kongres sklepa veljavno, če je prisotna večina delegatov.
8. člen
Predsednik komisije za kadrovska vprašanja, sindikalna priznanja in pritožbe
SKEI predloži kongresu kandidatne liste za volitve:





Predsednika(ce) SKEI
Treh (3) podpredsednikov SKEI
Statutarne komisije (5 članov)
Nadzornega odbora (5 članov)
9. člen

Sklepi se sprejemajo z javnim glasovanjem, razen, če s tem poslovnikom ni
drugače določeno. Sklep je veljaven, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih
delegatov. Vsak delegat ima 1 glas. Glasuje se z uporabo glasovalnih listov. Za
se glasuje z zelenim lističem, proti pa z rdečim. Vzdržanih glasov ni.
10. člen
Pravico glasovanja in razprave imajo vsi delegati. Vabljeni gostje lahko
razpravljajo, nimajo pa pravice glasovanja in odločanja o posamezni točki
dnevnega reda.
11. člen
Na kongresu se razpravlja o vprašanjih, ki so v neposredni zvezi s sprejetim
dnevnim redom. Če predsedujoči ugotovi, da razpravljalec govori o drugih
vprašanjih, ki niso na dnevnem redu, ga na to opozori.
Če razpravljalec ne spoštuje dnevnega reda, mu predsedujoči lahko vzame
besedo. Po sklepu kongresa se lahko člana kongresa, ki moti delo ali ne spoštuje
navodil, tudi odstrani s kongresa.

Vsak razpravljalec lahko razpravlja o posamezni točki dnevnega reda praviloma
prvič 5 minut in drugič 2 minuti (replika). Omejitev ne velja za poročevalce.
12. člen
O poteku Kongresa se vodi zapisnik. Potek je posnet na magnetogramski zapis,
ki se hrani v arhivu SKEI Slovenije.
13.člen
Volitve se opravijo v skladu s 16. in 17. členom pravilnika o postopku
evidentiranja, kandidiranja in volitev nosilcev funkcij in organov na vseh ravneh
organiziranosti SKEI Slovenije. Na predlog delovnega predsedstva lahko
kongres odloči, da se volitve opravijo javno.
14. člen
Volitve se lahko opravijo, če je prisotna večina delegatov.
15. člen
Javne volitve vodi delovno predsedstvo. Tajne volitve vodi Volilna komisija, ki
predhodno pripravi glasovnice in jih izroča delegatom na podlagi seznama
verifikacijske komisije.
16. člen
Za kandidate se glasuje tako, da volilec obkroži številko pred kandidatom na
glasovnici.
17. člen
Izmed predlaganih kandidatov je izvoljen tisti, ki dobi največje število glasov
prisotnih delegatov. Če dva kandidata dobita enako število glasov, je izvoljen
tisti, ki je dalj časa član SKEI. Če sta tudi po tem dva kandidata enaka, je
izvoljen tisti, ki je starejši.
19. člen
Na osnovi veljavnega Statuta SKEI Slovenije Kongres potrdi sestavo
Republiškega odbora SKEI Slovenije.
20. člen
Poslovnik sprejme kongres, razlaga pa ga delovno predsedstvo kongresa.

Predsednik(ca) delovnega predsedstva kongresa

