
 

 

Pravica do stavke je ustavna pravica  

Kaj je stavka? 

Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in 
interesov iz dela.  

Stavka, napoved stavke, organizacija stavke in vse ostalo je opredeljeno v Zakonu o stavki. 

Kje se lahko stavka organizira? 

Stavka se lahko organizira v podjetju, drugi pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: organizacija), delu 
organizacije, pri delodajalcu, v panogi, dejavnosti ali kot splošna stavka. 

Kdo lahko sprejme sklep o stavki? 

Sklep o začetku stavke delavcev v organizaciji, delu organizacije ali pri delodajalcu sprejme 
organ sindikalne organizacije te organizacije, dela organizacije ali pri delodajalcu, sklep o začetku 

stavke delavcev panoge ali dejavnosti sprejme organ sindikata zadevne panoge ali dejavnosti, sklep o 
začetku splošne stavke delavcev pa sprejme najvišji organ sindikatov. 

Sklep o začetku stavke lahko sprejme tudi večina delavcev v organizaciji, delu organizacije ali 
pri delodajalcu. 

Kako se vodi stavka? 

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne 
ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča nadaljevanje dela po končani stavki. 

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, ne smejo delavcem, ki ne sodelujejo v njej, 
preprečevati, da bi delali. 

Kdo vodi stavko? 

Stavkovni odbor družbe, ki med drugim: 

 seznani vodstvo družbe o najavljeni stavki in stavkovnih zahtevah, 

 določi sedež stavkovnega odbora, 

 izdela načrt poteka stavke in obveščanja stavkajočih, vodstva družbe in višjih organov SKEI. 

Rabite nasvet ali strokovno pomoč pri izvedbi stavke?  

NOVICE  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-862/user-75/url-5123/
http://skei.si/nLog/newsletter-862/user-75/url-5125/


 

Stavka v podjetju Tik Kobarid, 21.9.2018  

21.09.2018 - 25 let dela na minimalni plači je dovolj!  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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