
NAVODILA ZA GLASOVANJE O STAVKI V ZAVODIH S PODROČJA KULTURE 

 

 

1. Kdo glasuje?  

 

Glasovanje mora potekati v skladu s Pravili o organizaciji in izvedbi stavke SVIZ. Pravila so 

dostopna v rokovniku SVIZ za leto 2018 in na naši spletni strani, na naslovu 

http://www.sviz.si/dokumenti/ oziroma neposredno na povezavi 

http://www.sviz.si/datot/pravila-o-org-in-izvedbi-stavke.pdf. Za članice in člane SVIZ je glasovanje 

pravica in dolžnost. Vse ostale zaposlene, ki niso člani SVIZ, naj sindikalni zaupnik povabi, da se 

opredelijo tudi oni. Če ne želijo glasovati, njihovo odločitev spoštujte in jih ne silite h glasovanju!  

 

Pravico do glasovanja imajo tudi zaposleni s sklenjenim delovnim razmerjem za določen čas ali za 

krajši delovni čas od polnega in vsi, ki so na bolniškem ali porodniškem dopustu. V primeru javnega 

glasovanja lahko slednji sporočijo svojo odločitev po navadni ali elektronski pošti. V primeru 

tajnega glasovanja pa naj vsi, ki so na dan glasovanja odsotni, svoj glasovalni list oddajo v zaprti 

ovojnici komisiji. 

 

2. Seznanitev zaposlenih s stavkovnimi zahtevami 

 

Zaposleni, ki glasujejo, morajo biti pred glasovanjem seznanjeni s stavkovnimi zahtevami. 

 

3. Kako organizirati glasovanje? 

 

V skladu s pravili in sklepom GO SVIZ se lahko glasuje tajno z oddajo glasovalnih lističev v skrinjico. 

Lahko pa se na zboru sindikata zavoda s sklepom odločite za javno glasovanje. V primeru javnega 

glasovanja zaposleni svoj glas oddajo po elektronski pošti, navadni pošti ali z dvigom rok.  

 

Stavka v vašem zavodu bo izglasovana, če bo za stavko glasovala več kot polovica vseh zaposlenih, 

ki so v delovnem razmerju (za določen čas, nedoločen čas, za polni delovni čas ali krajši delovni čas 

od polnega).  

 

Sindikalni zaupniki si v tajništvu pridobite volilni seznam, ki ga sestavljajo vsi zaposleni v zavodu. 

Glasuje se lahko ločeno v matičnem zavodu ali organizacijski enoti. Za stavko v zavodu se 

upoštevajo vsi glasovi vseh zaposlenih v matičnem zavodu in organizacijski enoti. Zaposleni, ki 

dopolnjuje svojo delovno obveznost na več zavodih, o stavki glasuje na matičnem zavodu. 

Neveljavno izpolnjena glasovnica se šteje kot glasovanje proti stavki. 

  

Imenujte komisijo za izvedbo glasovanja in določite čas in kraj glasovanja. Uporabite glasovnico, ki 

vam jo pošiljamo v prilogi. Fotokopirajte jo in razmnožite do števila zaposlenih v zavodu. Vsak, ki 

bo oddal glasovalni listič v skrinjico, naj se podpiše na seznam zaposlenih, da ne bi prihajalo do 

večkratnih glasovanj. 

 

Določite čas glasovanja tako, da bodo lahko vsi zaposleni glasovali v okviru svojega delovnega časa. 

Za kraj glasovanja določite prostor, ki je vsem zaposlenim najlaže dostopen in ki bo hkrati 

http://www.sviz.si/dokumenti/


zagotavljal tajnost glasovanja in stalno prisotnost članov komisije. V izogib nepravilnostim 

zagotovite, da bo ob glasovalni skrinjici med glasovanjem stalno prisoten vsaj en član komisije. 

 

4. Imenovanje stavkovnega odbora 

 

Takoj po izglasovanju stavke sindikat zavoda sprejme sklep o stavki in imenuje stavkovni odbor, ki 

ga sestavljajo trije člani oziroma več, glede na velikost vašega zavoda (Priloga št. 2). Predsednik 

stavkovnega odbora je praviloma sindikalni zaupnik. Imena članov stavkovnega odbora sporočite 

v sklepu o stavki direktorju oziroma ravnatelju zavoda. Ustrezno izpolnjen obrazec v Prilogi št. 2 se 

shrani v arhivu sindikata zavoda. 

 

5. Zapisnik o glasovanju in sporočanje rezultatov (Priloga št. 1) 

 

Ustrezno izpolnjene, podpisane in požigosane zapisnike o rezultatih glasovanja čim prej, 

najpozneje pa do 15. 11. 2018 pošljite na GO SVIZ, Oražnova 3, 1000 Ljubljana po pošti ali po 

faksu (01 24 40 920) ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@sviz.si. Prosimo vas, da glasovnice 

članov o glasovanju o stavki hranite v arhivu sindikata zavoda vsaj eno leto.  

 

Ne pozabite na roke za glasovanje o stavki (začetek glasovanja je 8. novembra 2018, ob 10. uri, 

konec pa 14. novembra, ob 16. uri). Rezultate glasovanj nam torej pošiljajte in sporočajte sproti in 

pravočasno. 

 

6. Vročitev sklepa o stavki (Priloga št. 3) 

 

Takoj po izvedbi glasovanja o stavki naj sindikalni zaupnik podpiše in ožigosa sklep o stavki in ga 

vroči delodajalcu. V primeru osebne vročitve sindikalni zaupnik podpiše in ožigosa sklep o stavki 

v treh izvodih: enega vroči ravnatelju (direktorju zavoda, če je delodajalec direktor), enega pa 

predsedniku sveta zavoda. Na tretjem izvodu sklepa naj ravnatelj (direktor) oziroma predsednik 

sveta potrdi prejem sklepa. V primeru vročitve sklepa priporočeno po pošti se sklep vroči v dveh 

izvodih, potrdilo o oddani priporočeni pošiljki je dokazilo o pošiljanju.  

Sklep o stavki morate vročiti najpozneje do vključno 21. 11. 2018!  

 

Sindikalne zaupnice in zaupnike prosim, da se za dodatne informacije v zvezi z glasovanjem o 

stavki obrnete na sodelavko za pravne zadeve SVIZ, Anjo Korošec (e-mail: anja.korosec@sviz.si). 

 

INFORMACIJE O STAVKI SO DOSTOPNE TUDI PREK NAŠE SPLETNE STRANI 

 

Na naši spletni strani www.sviz.si smo odprli posebno podstran (https://www.sviz.si/stavka-

kultura/), ki prinaša dokumente, novice in pomembne informacije, povezane s stavko. Z naše 

spletne strani lahko kopirate tudi posamezne obrazce, ki jih boste potrebovali pri glasovanju o 

stavki ali v času izvajanja stavke. Vabimo vas k rednemu obiskovanju tako naše spletne strani kot 

profila na družabnem omrežju Facebook, kjer bomo sproti dodajali vse zanimive, aktualne in 

potrebne informacije. Če boste imeli tudi sami kakšna vprašanja, predloge, nam to sporočite na e-

naslov info@sviz.si ali nas pokličite (01 244 09 00). 
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S spoštovanjem, 

 

 

Branimir Štrukelj,       mag. Mojca Jenko, l. r., 

glavni tajnik SVIZ       predsednica SKKO SVIZ 

 

 

 


