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Spoštovani starši in skrbniki,  
 
na podlagi neposrednega opredeljevanja vseh zaposlenih na Osnovni šoli Lucija in na Podružnični šoli v 
Strunjanu je bil skladno z 2. členom Zakona o stavki in na podlagi Pravil o organizaciji in izvedbi stavke SVIZ 
sprejet sklep o izvedbi stavke, ki bo potekala v sredo, 9. 3. 2022.  
 
Tega dne na Osnovni šoli Lucija in na Podružnični šoli Strunjan ne bomo izvajali običajnih načrtovanih dejavnosti 
oziroma pouka. Organizirana bosta le »nujno varstvo otrok« za resnično nujne primere in priprava šolske 
prehrane za te otroke samo na Osnovni šoli Lucija in za zaposlene, ki ta dan uveljavljajo pravico do dela.  
 
Spoštovani starši, prosimo vas, da sprejmete večinsko odločitev delavcev Osnovne šole Lucija pri 
prizadevanju za dosego stavkovnih zahtev, ki jih lahko preberete v sklepu o stavki, obvestilu sindikata SVIZ, 
objavljenih na spletni strani Osnovne šole Lucija. 
 
Zavedamo se, da vam bo izvedba stavke organizacijsko pomenila posebne prilagoditve vašega vsakdana. 
Stavka bo na šoli potekala po stavkovnem načrtu, ki ga je pripravil in oblikoval sindikat zavoda. 
 
Dosedanja usklajevanja vodstva šole in stavkovnega odbora zaposlenih na Osnovni šoli Lucija so opredelila 
podrobnosti stavke, kjer se delavci, ki stavkajo, odrekajo vsakršnemu delu (jutranje varstvo, pouk, podaljšano 
bivanje, dežurstvo, individualni in skupinski pouk, interesne dejavnosti, vzdrževalnim delom, dostavam…).  
 
V primeru, da imate starši in skrbniki resnično nerešljive težave z varstvom otrok do vključno 5. razreda, bomo 
na šoli omogočili nujno varstvo teh otrok od 7.00 do 15.00, ki ne bo vključevalo vzgojno-izobraževalnega dela.  
 
To, da potrebujete »nujno varstvo otroka« na dan 9. 3. 2022, sporočite do ponedeljka, 7. 3. 2022, do 12.00, 
na povezavi, ki je objavljena na spletni strani šole. 
Ta dan bo možen vstop v šolo samo na glavnem vhodu šole (vhod 1). 
 
Staršem in skrbnikom vsekakor priporočamo, da ta dan svojemu otroku organizirate drugače in tako 
izkažete solidarnost zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.  
Iskreno se vam opravičujemo za morebitne nevšečnosti in vas prosimo za razumevanje. Upamo in želimo, da bi 
dogovor o stavkovnih zahtevah med sindikatom in Vlado RS stekel pozitivno in bi se napovedana stavka 
preklicala. Če do tega pride, vas bomo pravočasno obvestili. Prosimo, da sledite obvestilom na spletni strani šole.  
 
 
 
Lep pozdrav,  
 

Tanja Vincelj, ravnateljica 
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