
 

  
 
 
 
Na podlagi določil 18. člena splošne Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – 
ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 
25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97, 3/98, 7/98, 9/98, 51/98, 2/99, 39/99 – 
ZMPUPR, 39/99 (40/99 – popr.), 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 
8/01, 23/01, 43/01, 99/01, 6/02, 9/02, 19/02, 69/02, 73/03, 8/03, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 
– ZKOLP, 71/06, 138/06, 62/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08 – KPJS in 67/08) in IV poglavja 
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 
15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 76/98, 39/99 - ZMPUPR, 102/00, 62/01, 
43/06 - ZKOLP, 77/07, 60/08, 77/04 in 75/08), skleneta 
 
1. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD, SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 
8250 BREŽICE, ki ga zastopa direktor Dražen Levojević (v nadaljevanju zavod),  
 
in  
 
2. SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE, Sindikalna enota SPLOŠNA 
BOLNIŠNICA BREŽICE, ki ga zastopa Renata Starčevič, sred.med.sestra,  (v nadaljevanju 
sindikat) 
 
 
 

POGODBO O POGOJIH ZA SINDIKALNO DELO V ZAVODU 

 

 

1. člen 

 

S to pogodbo stranki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Splošno kolektivno pogodbo 
za negospodarske dejavnosti, Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi določata 
pogoje za opravljanje sindikalnih dejavnosti v zavodu. 
 

2. člen 

 

Zavod se zavezuje, da bo v postopkih pri odločanju o pravicah, obveznostih in odgovornostih 
uslužbencev iz dela in delovnega razmerja sindikatu omogočal delo tako, da bo:  

� Sindikatu vročal vabila, skupaj z gradivi za seje pristojnih organov; 
� Sindikalnemu zaupniku oziroma njegovemu namestniku omogočal sodelovanje na 

sejah pristojnih organov;  
� Obravnaval mnenje in predloge sindikata in se o njih opredelil pred sprejemom 

dokončne odločitve o pravicah, odgovornostih in obveznostih uslužbencev;  
� Sindikatu posredoval pisne odpravke odločitev o pravicah, obveznostih in 

odgovornostih uslužbencev. 
 

3. člen 

 



Direktor in pooblaščeni delavci b odo sindikatu zagotavljali vpogled v podatke, o katerih 
sklepajo organi zavoda in se nanašajo na socialno ekonomski in delovni položaj uslužbenca, 
ter pravice, obveznosti in odgovornosti uslužbenca. Sindikat pa se zavezuje, da bo skrbel za 
zaupnost pridobljenih podatkov. 

 

4. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da zavod priznava sindikatu za delovanje sindikalnega 
zaupnika oziroma njegovega namestnika med delovnim časom po dve plačani uri letno za 
vsakega člana sindikata oziroma najmanj 50 ur letno. 
 
Sindikalni zaupnik oziroma njegov namestnik morata biti v času koriščenja prostih ur po 1. 
odstavku prisotna v zavodu in na voljo članom sindikata.  
 
Sindikalni zaupnik oziroma njegov namestnik lahko preseže letno število ur, določenih z 
aneksom k tej pogodbi, le s pisnim soglasjem direktorja zavoda. V tem primeru mora sindikat 
povrniti zavodu stroške za preseženo število ur. 
 
Sindikalni zaupnik oziroma njegov namestnik ob sklenitvi te pogodbe predloži dokument o 
organiziranju sindikata v zavodu, Statut sindikata in podatke (seznam osebno podpisanih 
pristopnih izjav) o številu članov. Ti podatki so osnova za določitev ur za delo sindikalnega 
zaupnika oziroma njegovega namestnika, ki ga direktor in sindikalni zaupnik oziroma njegov 
namestnik vsako leto določita z aneksom k tej pogodbi.  
 
V kolikor se članstvo sindikata med letom poveča oziroma zniža, se tudi število ur za 
delovanje sindikalnega zaupnika oziroma njegovega namestnika ustrezno spremeni. Pri tem 
se upošteva čas trajanja članstva posameznika v sindikatu v letu, za katerega se sklepa 
aneks k tej pogodbi. 
 
Članu sindikata pripadata za udeležbo na organiziranih članskih sestankih med delovnim 
časom dve uri na leto. 
 
Okvirni režim izrabe tako določenega števila ur za delo sindikalnega zaupnika se dogovori 
med sindikatom in direktorjem zavoda. Pri tem se upošteva potrebe in interese članov 
sindikata ter zahteve delovnega procesa.  
 
 

5. člen 

 
Sindikalni zaupnik in njegov namestnik lahko med delovnim časom sodelujeta tudi v organih 
sindikata na državni ravni, pri čemer se odsotnost ne všteva v kvoto ur, določeno v prejšnjem 
členu. Za odsotnost z dela med delovnim časom, za sodelovanje v organih sindikata na 
državni ravni, zavod priznava nadomestilo osebnega dohodka brez kritja drugih stroškov.  
 
Za odsotnost z dela v smislu prejšnjega odstavka si mora sindikalni zaupnik oziroma njegov 
namestnik pridobiti od direktorja oziroma pooblaščenega uslužbenca zavoda soglasje 
najmanj tri dni pred predvideno odsotnostjo. Pri tem mora predložiti vabilo sindikalnega 
organa in po odsotnosti potrdilo o udeležbi. 
 
 

6. člen 

 

Sindikalni zaupnik oziroma njegov namestnik mora direktorju zavoda vsako leto predložiti 
terminski plan sindikalnih sestankov in urnik opravljanja sindikalnega dela. 
 



Sindikat se zaveže, da bo skliceval članske sestanke po predhodnem posvetovanju z 
direktorjem oziroma drugim pooblaščenim delavcem zavoda glede določitve 
najprimernejšega časa za organiziranje sestanka ob upoštevanju zagotovitve nemotenega 
poteka dela in razporeditve delovnega časa.  
Sindikalni zaupnik oziroma njegov namestnik mora o predvidenem času sindikalne 
dejavnosti izven terminsko določenega urnika pravočasno (najmanj pet dni pred predvideno 
dejavnostjo) obvestiti neposrednega vodjo delovnega procesa. Pri tem predloži vabilo ali 
kakšen drugi dokument ustreznega organa in po odsotnosti potrdilo o udeležbi. 
 

7. člen 

 

O sindikalnem delu v zavodu in izven zavoda, opravljenem med delovnim časom, se vodi 
evidenca. Sindikalni zaupnik in njegov namestnik sta dolžna voditi evidenco o datumih, kraju 
in trajanju opravljenega sindikalnega dela. 
 

8. člen 

 

Zavod zagotavlja sindikalnemu zaupniku oziroma njegovemu namestniku za čas opravljanja 
sindikalnega dela za ure iz 4. in 5. člena te pogodbe izplačevanje nadomestila plače v višini 
kot če bi delal, vključno z dodatkom za delovno dobo.  
 

9. člen 

 

Zavod zagotavlja sindikalnemu zaupniku varstvo zaradi opravljanja sindikalne dejavnosti 
tako, da v času trajanja njegove funkcije ter dve leti po njenem poteku ne more biti 
razporejen na drugo delovno mesto, k drugemu delodajalcu ali v drug zavod, ali kako 
drugače postavljen v manj ugoden ali podrejen položaj brez soglasja sindikata. Prav tako ni 
mogoče brez soglasja sindikata znižati njegove osnovne plače iz naslova učinkovitosti pod 
povprečje zadnjih treh mesecev, ali proti njemu uvesti disciplinskega postopka zaradi 
sindikalne dejavnosti. 
 
 

10. člen 

 

Za delovanje sindikata se zagotavlja:  
� Obračunavanje članarine članom sindikata in njeno nakazilo;  
� Uporabo pisarniškega prostora, ogrevanje po režimu zavoda, brezplačni električni 

priključek za delovanje pisarniških aparatov in razsvetljave;  
� Službeni telefon za zunanjo zvezo in drugih notranjih telefonskih zvez;  
� Administrativno tehnična opravila (razmnoževanje gradiva za sindikalno dejavnost). 

 
 

11. člen 

 

Sindikat se v zavodu organizira skladno s pravili sindikata, ki določajo tudi postopek izvolitve 
sindikalnega zaupnika in njegovega namestnika. 
Sindikat direktorju zavoda pisno posreduje ime in priimek sindikalnega zaupnika, njegovega 
namestnika in seznam oziroma število članov sindikata. 
Sindikalni zaupnik oziroma njegov namestnik se izkaže s pisnim pooblastilom sindikata. 
Zavod je dolžan v 15 dneh po podpisu pogodbe zagotoviti sindikatu pogoje za delo, ki jih 
določa ta pogodba. 
 
 
 
 



12. člen 

 

Zavod dovoljuje prost vstop zunanjim sindikalnim predstavnikom na podlagi vnaprejšnjega 
obvestila. 
 

13. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se uporablja od 
dneva podpisa.  
Spremembo pogodbe lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank, velja pa le pisna 
sprememba, ki se uporablja od dneva podpisa obeh pogodbenih strank. 
Ko sindikalni zaupnik predloži predvideno kvoto ur za sindikalno dejavnost za tekoče leto, 
izračunano na podlagi določil te pogodbe, ter plan in termin sindikalnega dela za tekoče leto, 
se sklene aneks k tej pogodbi z veljavnostjo od dneva podpisa. 
 

14. člen 

 

Stranki pogodbe se zavežeta, da bosta vse spore reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru pa spor rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
 
Brežice, dne 11.06.2008 

 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE   SINDIKAT DELAVCEV V   

     ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE      
      SE SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE  
Direktor      Predsednica 
Dražen Levojevič, univ.dipl.pravnik   Renata Starčevič, sred.med.sestra 
 


