
Kurzhinweise in slowenischer Sprache  SI 
 

 
Kratka navodila 

 
za uvedbo in izvedbo volitev v svet delavcev 

 

V obratu še ni sveta delavcev, ki bi zastopal interese zaposlenih. Svet delavcev je treba zdaj 

izvoliti. Ta kratka navodila dajejo pregled nad tem, v katerih obratih je možna izvolitev sveta 

delavcev in kako se volitve izvajajo. Natančne informacije so na voljo v navodilih o volitvah za 

običajni in poenostavljeni volilni postopek. Slednja vsebujejo še vrsto vzorčnih besedil in 

kontrolnih seznamov, ki olajšajo izvedbo volitev v svet delavcev.  

 

1. Kje je lahko izvoljen svet delavcev? 

 

Ustavni zakon o svetu delavcev predvideva ustanovitev svetov delavcev v obratih, kjer je 

dejavno najmanj 5 delavcev/delavk s stalno volilno pravico. Trije od njih morajo biti izvoljivi.  

 

Obrate je treba ločiti od podjetij. Neko podjetje (npr. d.o.o. (nem. GmbH) ali delniška družba 

(nem. Aktiengesellschaft) ima lahko enega ali več obratov. Eno podjetje ima tako lahko več 

svetov delavcev, ki nato pošljejo svoje člane v skupni svet delavcev. Obrat je skupek zaposlenih 

in tehnike, ki jih organizacijsko vodi enotni vodilni aparat, ki mora imeti bistvena pooblastila za 

odločanje v osebnih (zaposlitev, premestitev, odpoved) in socialnih zadevah (pravilniki, delovni 

čas, načrtovanje dopusta itd.). 

 

Aktivno volilno pravico imajo – ne glede na državljanstvo – vsi delavci/delavke, ki so v obratu 

dejavni in so do dneva volitev dopolnili 18 let. Volilno pravico pa imajo tudi delavci/delavke s 

skrajšanim delovnim časom. Tudi najeti delavci/delavke, če so ali bodo v obratu zaposleni 

predvidoma dlje od treh mesecev, so volilni upravičenci. Zaposleni na vodilnih položajih, ki 

opravljajo podjetniške naloge, nimajo volilne pravice. 

 

Vsi delavci/delavke, ki imajo aktivno volilno pravico in so v obratu najmanj šest mesecev so 

izvoljivi ne glede na svoje državljanstvo. Upošteva se tudi čas zaposlitve v drugem obratu 

istega podjetja ali drugem podjetju koncerna. 

 

 

2. Kako se izvedejo volitve v svet delavcev? 

 

Volitve v svet delavcev vedno pripravlja in izvaja volilni odbor. Če svet delavcev že obstaja, ta 

ustanovi volilni odbor. Če svet delavcev še ne obstaja, lahko volilni odbor ustanovi skupni svet 

delavcev ali svet delavcev koncerna. Če skupni svet delavcev in/ali svet delavcev koncerna ne 

obstaja ali če ni dejaven, v obratu brez sveta delavcev volilni odbor izvoli večina prisotnih 

zaposlenih na zboru delavcev Če je imenovanje volilnega odbora na zboru delavcev neuspešno, 
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lahko trije delavci/delavke z volilno pravico ali sindikat, ki zastopa obrat, predlaga imenovanje 

volilnega odbora pri delovnem sodišču. 

 

Način volilnega postopka in posamezni potrebni koraki so odvisni od tega, koliko 

delavcev/delavk z volilno pravico je zaposlenih v obratu. Če je v obratu praviloma zaposlenih 

med 5 in 50 delavcev/delavk z volilno pravico, se uporabi poenostavljeni volilni postopek.  

 

Če je v obratu zaposlenih več kot 50 delavcev/delavk z volilno pravico, se praviloma uporabi 

običajni volilni postopek. V obratih, ki imajo med 51 in 100 delavcev/delavk z volilno pravico, 

obstaja možnost, da se volilni odbor z delodajalcem dogovori za izvedbo poenostavljenega 

postopka. Če je zaposlenih več kot 100 delavcev/delavk z volilno pravico, se uporabi izključno 

običajni volilni postopek.  

 

Poenostavljeni volilni postopek je pojasnjen v poglavju 2.1 spodaj. Običajni volilni postopek je 

pojasnjen v poglavju 2.2 spodaj. 

 

2.1. Potek poenostavljenega volilnega postopka 

 

Pri poenostavljenem volilnem postopku poznamo dve različici: enostopenjski in 

dvostopenjski postopek. Dvostopenjski postopek (2.1.1.) se uporablja, če svet delavcev še ne 

obstaja in se volilni odbor voli na zboru delavcev. Enostopenjski postopek (2.1.2.) se uporablja, 

če volilni odbor imenuje že obstajajoči svet delavcev ali skupni svet delavcev ali svet delavcev 

koncerna. 

 

2.1.1. Dvostopenjski postopek: Če se volilni odbor izvoli na zboru delavcev, potekata dve 

volilni zborovanji. Na prvem volilnem zborovanju zaposleni izvolijo člane volilnega odbora in 

predsednika volilnega odbora. Na to prvo volilno zborovanje lahko povabijo trije delavci/delavke 

z volilno pravico ali sindikat, ki zastopa obrat. Pri povabilu je treba upoštevati določene 

formalnosti. Na prvem volilnem zborovanju mora volilni odbor sestaviti seznam volivcev, v 

katerega je treba ločeno po spolu vnesti vse volilno upravičene delavce/delavke. Potrebno 

dokumentacijo prejme volilni odbor od oseb, ki vabijo na volilno zborovanje, in ki so jo pred tem 

zahtevali od delodajalca. Volilni odbor nato razpiše volitve. Razpis volitev vsebuje številne 

informacije, pomembne za volilce/volilke. Treba je upoštevati najmanjše število mandatov za 

spol v manjšini. Volilni kandidati/kandidatke se predlagajo še tekom prvega volilnega 

zborovanja. Z volilnim predlogom je lahko imenovan en ali več kandidatov/kandidatk. Vsebuje 

izjavo o pristanku kandidata/kandidatke in podporno izjavo 3 zaposlenih (pri do 20 zaposlenih 

zadoščata 2 podporni izjavi). Volilni predlog se lahko odda pisno ali ustno. 

 

En teden po prvem volilnem zborovanju poteka drugo volilno zborovanje za izvolitev v svet 

delavcev. Svet delavcev se izvoli na tajnih in neposrednih volitvah. Volilni odbor izroči 

zaposlenim z volilno pravico glasovnico in volilno ovojnico. Na glasovnici so navedeni 
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kandidati/kandidatke v abecednem vrstnem redu. Zaposleni lahko prekriža toliko kandidatov, 

kolikor je mandatov. Po tem, ko volilec/volilka prekriža kandidate/kandidatke, glasovnico da v 

volilno ovojnico in jo vrže v volilno skrinjico. Če je delavec/delavka na dan volitev odsoten/a, 

lahko pisno glasuje (glasovanje po pošti). Delavci/delavke lahko zaprosijo za naknadno pisno 

glasovanje do tri dni pred drugim volilnim zborovanjem. Štetje glasov poteka javno po volilnem 

zborovanju ali – če je kdo zaprosil za naknadno pisno glasovanje – kasneje ob času, ki ga določi 

volilni odbor. Izvoljeni so kandidati/kandidatke, ki so zbrali največ glasov. Pri porazdelitvi 

mandatov je treba upoštevati spol v manjšini. Izvoljene kandidate/kandidatke je treba 

nemudoma obvestiti.  

 

2.1.2 Enostopenjski postopek: Če je že obstoječ svet delavcev, skupni svet delavcev ali svet 

delavcev koncerna že določil volilni odbor, ta po svojem imenovanju volitve nemudoma izvede. 

Pripravi seznam volivcev, ločeno po spolu. Nato razpiše volitve. Razpis volitev vsebuje številne 

informacije, pomembne za volilce/volilke. Med drugim mora biti navedeno, da mora volilne 

predloge pisno prejeti najkasneje v enem tednu pred volilnim zborovanjem za izvolitev v svet 

delavcev. Volilno zborovanje za izvolitev v svet delavcev poteka tako, kakor je opisano v 

poglavju 2.1.1. zgoraj za drugo volilno zborovanje za izvolitev sveta delavcev po 

dvostopenjskem postopku.  

 

 

2.2. Potek običajnega volilnega postopka 

 

Če svet delavcev že obstaja, ta imenuje volilni odbor in določi njegovega predsednika. Če 

sedanji svet delavcev ni dejaven, lahko skupni svet delavcev ali svet delavcev koncerna imenuje 

volilni odbor. Prav tako lahko trije delavci z volilno pravico ali sindikat, ki obrat zastopa, pri 

delovnem sodišču zaprosijo za imenovanje volilnega odbora.  

 

Če v obratu še ni sveta delavcev, lahko skupni svet delavcev ali svet delavcev koncerna imenuje 

volilni odbor in določi njegovega predsednika. Če imenovanja po tej poti ni, zaposleni v obratu 

izvolijo volilni odbor na zboru delavcev, ki načeloma poteka v obratu med delovnim časom. Tri 

delavci/delavke z volilno pravico ali sindikat, ki zastopa obrat, lahko povabijo na ta zbor. Če je 

kljub povabilu ne pride do zbora delavcev ali če ta ne izvoli volilnega odbora, lahko trije 

delavci/delavke z volilno pravico ali sindikat, ki zastopa obrat, predlagajo imenovanje volilnega 

odbora na delovnem sodišču.  

 

Volilni odbor pripravi seznam volivcev, v katerega je treba ločeno po spolu vnesti vse 

delavce/delavke z volilno pravico. Volilni odbor na zahtevo prejme potrebno dokumentacijo od 

delodajalca. Volilni odbor nato razpiše volitve. Razpis volitev vsebuje številne informacije, 

pomembne za volilce/volilke. Treba je upoštevati najmanjše število mandatov za spol v manjšini. 
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Kdor želi kandidirati za svet delavcev, mora biti naveden na seznamu volilnih predlogov, ki ga 

je treba oddati volilnemu odboru v dveh tednih po objavi razpisa volitev. Seznam volilnih 

predlogov, ki lahko vsebuje enega ali več kandidatov/kandidatk, mora podpisati 5 odstotkov 

zaposlenih z volilno pravico, vendar pa vsaj dva zaposlena z volilno pravico (podpisi v podporo). 

Veljavni volilni predlogi se objavijo najkasneje en teden pred dnem volitev. 

 

Če sta veljavna vsaj dva seznama volilnih predlogov, se lahko volilke/volilci pri glasovanju 

odločijo samo za en seznam (volitve po listah). Če je predložen ali veljaven samo en seznam 

volilnih predlogov, lahko delavci/delavke svoj glas oddajo posameznim kandidatom (glasovanje 

za osebe). Zaposleni lahko nato prekriža toliko kandidatov, kolikor je mandatov. 

 

Na dan volitev se svet delavcev izvoli v prostoru obrata na tajnih in neposrednih volitvah. Volilni 

odbor izroči glasovnico in volilno ovojnico delavcem/delavkam z volilno pravico. Po tem, ko 

volilec/volilka prekriža seznam ali posamezne kandidate/kandidatke, glasovnico da v volilno 

ovojnico in vrže v volilno skrinjico. Če je delavec/delavka na dan volitev odsoten/a, lahko pisno 

glasuje (glasovanje po pošti). 

 

Štetje glasov poteka javno po zaprtju volišča. Pri volitvah po listah se sporoči število mandatov, 

ki pripada posameznim seznamom predlogov. Izvoljeni so kandidati/kandidatke po vrstnem 

redu, kakor so navedeni na seznamu in v številu, ki pripada mandatom na seznamu. Pri 

glasovanju za osebe so izvoljeni kandidati/kandidatke, ki so zbrali največ glasov, pri čemer je 

sorazmerno vedno treba upoštevati spol v manjšini. Volilni odbor nemudoma obvesti izvoljene 

kandidate/kandidatke.  

 

3. Varstvo volilne pravice in stroški volitev 

 

Volitve v svet delavcev so posebej zaščitene z zakonom. Kdor je eden od treh, ki vabijo na 

volilno zborovanje, kdor pri delovnem sodišču kot eden od treh vlagateljev predlaga volilni odbor, 

kdor je član volilnega odbora in kdor kandidira na volitvah za svet delavcev, ima posebno 

zakonsko določeno zaščito pred redno odpovedjo.  

 

Redna odpoved treh oseb, ki vabijo, ali treh vlagateljev ni dovoljena do objave rezultata 

volitev. Če do volitev v svet delavcev ni prišlo, jih ni dovoljeno redno odpustiti v treh mesecih od 

časa povabila oz. vložitve vloge na delovnem sodišču. Zgolj izredna odpoved oseb, ki vabijo, in 

vlagateljev je mogoča ob strogih pogojih za izredno odpoved.  

 

Redna odpoved članov volilnega odbora in kandidatov/kandidatk prav tako ni dovoljena do 

objave rezultata volitev. Člani volilnega odbora in kandidati/kandidatke so posledično pravno 

zaščiteni pred odpovedjo v obdobju šestih mesecev od objave rezultata volitev. 

Izredna odpoved članov volilnega odbora in kandidatov/kandidatk je mogoča ob strogih pogojih 

za izredno odpoved. Do objave rezultata volitev mora svet delavcev potrditi takšno izredno 
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odpoved članov volilnega odbora in kandidatov/kandidatk. Delodajalec lahko zahteva od 

delovnega sodišča nadomestitev odpovedane potrditve. 

 

Delodajalec ne sme preprečiti volitev v svet delavcev ali nanje vplivati, pri čemer obstaja 

zakonska grožnja s kaznijo. Delavce/delavke ni dovoljeno ovirati pri izvajanju aktivne in pasivne 

pravice do glasovanja. 

 

Stroške volitev v svet delavcev krije delodajalec. 

 


