POSLOVNIK
O DELU 2 . VOLILNO-PROGRAMSKE KONFERENCE SINDIKATA DELAVCEV GIT SLOVENIJE
1. člen
Poslovnik o delu 2. Volilno-programske konference Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije
(dalje: sindikat GiT), določa postopke za izvolitev predsednika/ –ce sindikata GIT Slovenije in članov/-ic
nadzornega odbora in namestnikov NO sindikata GIT Slovenije ter način dela delovnih teles 2. Volilnoprogramske konference SGIT Slovenije.
2. člen
Delo konference je javno. Konferenca je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatov in delegatk.
Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih delegatov in delegatk, ki imajo pravico glasovanja.
3. člen
Status delegata / delegatke 2. Volilno-programske konference imajo:
 članice-člani določeni po ključu, ki ga oblikuje predsedstvo SGIT
 članice-člani predsedstva
 članice nadzornega odbora
SKUPAJ IMA KONFERENCA

20
7
3

30 delegatov /delegatk

Na konferenco so vabljeni tudi sodelavci Sindikata GIT Slovenije.
4. člen
Konferenca sprejema sklepe, zaključke in resolucije z javnim glasovanjem, razen v primerih, kjer je
določeno tajno glasovanje.
5. člen
Konferenco začne in do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik Sindikata delavcev gostinstva
in turizma Slovenije oz. generalna sekratarka.
Na njegov predlog konferenca izvoli dvočlansko delovno predsedstvo, ki prevzame vodenje konference
in na osnovi oddanih poverilnic ugotovi njeno sklepčnost.

6. člen
Delovno predsedstvo predlaga v obravnavo in sprejem poslovnik in dnevni red 2. Volilno-programske
konference SGIT.
7. člen
Na predlog delovnega predsedstva, delegati in delegatke z javnim glasovanjem izvolijo še uradno
zapisničarko dva člana verifikacijsko-volilne komisije ter overitelja, overiteljico zapisnika.
8. člen
Delovno predsedstvo predlaga konferenci v potrditev kandidatno listo za predsednika/ predsednico
sindikata GIT Slovenije in kandidatno listo za člane in članice nadzornega odbora in njihove namestnike.
9.člen
Verifikacijsko –volilna komisija na osnovi oddanih poverilnic ugotovi število prisotnih delegatov in
delegatk ter takoj poroča konferenci o potrebni sklepčnosti za delo.
10. člen
Vsaka delegatka in delegat ter gost, ima pravico razpravljati v okviru posamezne točke dnevnega reda.
Čas razprave posameznega razpravljavca, je največ 5 minut, morebitna ena replika o istem vprašanju
lahko traja največ 2 minuti. Omejitev časa ne velja za poročevalce.
11. člen
O delu konference se vodi zapisnik, ki ga potrdi overitelj. Zapisnik prejmejo vsi delegati konference in
se objavi na spletni strani sindikata GIT Slovenije.
12. člen
Generalna sekretarka v imenu predsedstva poda poročilo o predhodnih postopkih evidentiranja in
kandidiranja za predsednika sindikata ter člane in namestnike NO.

13. člen
Volitve predsednika/-ce sindikata GIT Slovenije, članov/-ic nadzornega odbora ter njihovih
namestnikov vodi verifikacijsko-volilna komisija, ki seznani delegate o načinu glasovanja ter skrbi za
pravilno izvedbo volitev. Volitve so tajne.
14. člen
Voli (glasuje) se tako, da se obkroži številko na glasovnici pred kandidatom-ko oziroma celotno ime
kandidata-ke.
Izvoljen je tisti kandidat-ka, za katerega je glasovalo več kot polovica prisotnih delegatov/-delegatk.
Če je na kandidatni listi več kandidatov in nihče ni dobil dovolj glasov, se glasovanje ponovi. V
ponovljenih volitvah je izvoljen kandidat-ka, ki je dobil-la več glasov.
V nadzorni odbor so izvoljeni tisti, ki dobijo več glasov. Izvolijo se trije kandidati, izmed ostalih
kandidatov so trije, ki so prejeli največ glasov izvoljeni kot njihovi namestniki-ce.
15. člen
Na osnovi statuta in po predlogu predsedstva sprejme konferenca ugotovitveni sklep o sestavi
predsedstva za naslednje mandatno obdobje.
16. člen
Na osnovi javnega glasovanja sprejmejo delegati konference Poročilo o delu sindikata GIT za obdobje
2012-2017, Poročilo nadzornega odbora za obdobje 2012-2017 ter Programska izhodišča oz. usmeritve
za obdobje 2017-2022.
17. člen
Poslovnik stopi v veljavo, ko ga sprejmejo člani, delegati in delegatke
konference, razlaga pa ga izvoljeno delovno predsedstvo.

2. Volilno-programske

Predsednik delovnega
predsedstva:

