Na podlagi 25.člena statuta Doma Lukavci št. 32/04 z dne 28.01.2004 in Zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju Ur.list. RS 42/93 in 56/01 ( v nadaljevanju ZSDU) je
svet zavoda na svoji 9.seji dne 20.05.2004 sprejel:

POSLOVNIK O VOLITVAH
PREDSTAVNIKA OZ. PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET ZAVODA

1.člen
S tem poslovnikom se določa postopek za izvolitev predstavnika delavcev Doma Lukavci
v svet zavoda javnega socialno varstvenega zavoda Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
2.člen
Pravico voliti predstavnika delavcev v svet zavoda (v nadaljevanju, član sveta) imajo vsi
delavci, ki delajo v zavodu na dan volitev nepretrgoma najmanj šest mesecev (aktivna
volilna pravica), razen direktorja in strokovnega vodje.
Direktor in strokovni vodja ne moreta biti na podlagi 25.člena statuta Doma Lukavci
izvoljena za člana sveta.
Pravico biti izvoljeni za člana sveta imajo vsi delavci, ki so zaposleni v zavodu na dan
volitev nepretrgoma najmanj 12 mesecev, razen direktorja in strokovnega vodje.
3.člen
Član sveta zavoda se voli s tajnim in neposrednim glasovanjem. Vsak delavec ima en glas.
Delavci glasujejo osebno.
4.člen
Sklep o razpisu volitev za člana sveta sprejme svet zavoda.
V sklepu o razpisu volitev se določi dan volitev. S sklepom o razpisu volitev se imenuje
tudi volilna komisija. Sklep o razpisu volitev se objavi na oglasni deski zavoda.
5.člen
Volilni organi
Postopek volitev in odpoklica člana sveta vodi volilna komisija (v nadaljnjem besedilu:
volilni organi).
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta.
Volilne organe sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilnih
organov in njihovi namestniki so lahko le delavci, ki imajo aktivno volilno pravico.
Člani volilnih organov in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta
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delavcev. Članstvo v volilnih organih je prostovoljno. Pisni pristanek kandidata za člana
volilnega organa je potrebno pridobiti pred sprejemom sklepa o razpisu volitev.
6.člen
Volilni organ je sklepčen, če sta navzoči trije člani volilnega organa (člani ali namestniki)
Predsednika volilne komisije lahko nadomešča samo njegov namestnik.
7.člen
Pri delu volilnih organov so lahko navzoči tudi predstavniki kandidatov za člana sveta.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana ter njihovi namestniki.
8.člen
Volilna komisija:
- skrbi za pravilnost volitev
- ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane sveta zavoda v skladu s statutom
in zakonom in jih objavi,
- določa volišča,
- določa seznam volivcev
- po potrebi imenuje volilne odbore,
- ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih jih razglaša in o tem obvesti
svet zavoda in izvoljenega člana,
- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
- opravlja druge potrebne naloge
9.člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija, ki skrbi za pravilnost in tajnost
glasovanja.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in parno število članov.
Vsak od njih ima namestnika.
10.člen
Predlaganje kandidatov za člane sveta.
Pravico predlagati kandidate za člana sveta zavoda ima:
- najmanj desetina delavcev z aktivno volilno pravico;
- vsak reprezentativni sindikat v zavodu.
- zbor delavcev zavoda,
Predlaga se najmanj 5 (pet) kandidatov, razen če kandidate predlaga zbor delavcev. V
tem primeru število kandidatov določi zbor delavcev.
Zbor delavcev v smislu tega pravilnika sestavljajo vsi delavci, ki imajo aktivno ali
pasivno volilno pravico.
Vsi predlagani kandidati za člane sveta, se predložijo volilni komisiji, ki jih vse uvrsti
na kandidatno listo.
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Predlogu kandidatov za člane sveta, iz 1. alineje tega člena, morajo biti priložene pisne
izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
10.člen
Predloge kandidatov za člane sveta zavoda je potrebno predložiti volilni komisiji
najpozneje v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
11. člen
Ko volilna komisija prejme predloge kandidatov za člane sveta zavoda, mora v treh
dneh preizkusiti, če je kandidatna lista sestavljena v skladu s statutom in ZSDU in jo v
tem roku objavi na oglasni deski zavoda.
Na podlagi objavljene kandidatne liste se sestavi glasovnica za izvolitev člana sveta
zavoda.
12.člen
Ta pravilnik se uporablja za volitve enega ali več članov sveta. Za ostala vprašanja, ki
nisi urejena s tem pravilnikom se uporablja ZSDU.
13 člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski v zavodu.
Datum: 07.06.2004
Predsednik sveta zavoda:
Feliks Petek
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