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Nagovor
predsednice
Nagovor predsednice
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v nadaljevanju: SDZNS) je vstopil v 25. leto delovanja, odkar
organizirano in uspešno zastopa interese zaposlenih v
zdravstveni negi Slovenije.

Aprila 2018 sem prevzela funkcijo predsednice tega
sindikata za štiriletno obdobje, ker se zavedam, da je
nastopil trenutek, ko bomo morali vsi skupaj združiti
moči in dokazati, da nam ni mar, kaj se in kaj se bo
dogajalo v zdravstveni negi.
Zagotoviti varno in kakovostno zdravstveno nego, ki
bo podkrepljena s standardi in normativi, je želja vseh,
ki delamo na tem področju. Pogajanja, ki so se končala
decembra minulega leta, so dala jasno iztočnico in
natančne datume za prepotrebno uveljavitev teh.
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S tem še zdaleč nismo rešili vseh težav glede pomanjkanja
kadra in dostojnega plačila, zato se naš sindikalni boj
nadaljuje tudi v prihodnje. Ne bomo se zadovoljili s tem,
kar smo izpogajali. Preveč odgovorno in zahtevno je
naše delo, da bi se lahko primerjali z večino zaposlenih
v javnem sektorju. Odhod kadra iz zdravstvene nege

bodisi v tujino bodisi iz stroke daje jasno vedeti, da je
nekaj hudo narobe.

Borili se bomo, da bo dobro izobražen kader ostajal
doma, v naših bolnišnicah, zdravstvenih domovih,
socialnih zavodih ... Pri tem bomo lahko uspešni le, če
bomo zaposleni delali v dostojnih delovnih pogojih, z
zadostno kadrovsko zasedbo in za ustrezno plačilo.
Za vse našteto je pomembno močno članstvo sindikata,
saj je njegova moč odvisna prav od tega. Biti član sindikata ne bi smelo biti vprašanje, saj živimo v času, ko nekoč izborjene pravice danes niso samoumevne, temveč
se je treba za njihovo ohranitev vedno znova boriti.

Da smo na dobri poti, kažejo številne pohvale in čestitke
naših članov za opravljeno delo, ki ga ni tako malo.
Veseli smo vsakega novega člana, ki se nam pridruži, ker
nam to daje nov zagon in bogati smisel za naša nadaljnja
prizadevanja.
Zato mi dovolite, da se zahvalim vsem predsednikom
sindikalnih enot v zavodih in ne nazadnje hvala vam,

spoštovani člani, za vztrajanje in pripadnost stanovskemu sindikatu – Sindikatu delavcev v zdravstveni negi
Slovenije.

Vsem tistim, ki se nam šele boste
pridružili, pa namenjam to sporočilo:
Več nas bo, bolj bomo povezani in
enotni, močnejši bomo v skupnem
boju za naše pravice.
Predsednica SDZNS,
Slavica Mencingar

Kronologija
2014–2018
Kronologija 2014–2018
⦿ Dali smo pobudo za posvet na temo urejanja položaja

⦿ Evropski zvezi sindikatov smo poslali odprto pismo,

⦿ Pripravljena so izhodišča za uveljavitev kadrovskih

⦿ Ministrici za zdravje smo poslali odprto pismo, da se

⦿ Izvedena je analiza obremenitev in škodljivih

in dopolnitev Kolektivne pogodbe za zaposlene
v zdravstveni negi in ga poslala pristojnim ministrstvom.

srednjih medicinskih sester (SISTEMSKE REŠITVE
srednjih medicinskih sester) in ga tudi organizirali.

normativov in standardov v zdravstveni in
babiški negi.
vplivov za delovna mesta v zdravstveni negi, da se
dokaže obremenjenost medicinskih sester in babic.
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da o stanju v slovenski zdravstveni negi seznanijo
odbor Evropskega parlamenta za zdravstvo.
uredijo razmere v zdravstveni negi.

⦿ Delovna skupina je pripravila predlog sprememb

⦿ Razširjenemu strokovnemu kolegiju Ministrstva za
zdravje za zdravstveno nego je bila poslana pobuda
za napredovanje v nazive v zdravstveni negi.

⦿ Ministrstvu za zdravje smo poslali poziv, da se uredi

izplačevanje dela prek polnega delovnega časa v
skladu z veljavno zakonodajo.

⦿ Dali smo pobudo za uveljavitev poklicnega zavarovanja za zaposlene v zdravstveni negi.

⦿ Obiskali smo sindikalne enote in reševali raznovrstno
problematiko po zavodih.

⦿ Udeležili smo se vseh protestnih shodov zoper
varčevanje na ramenih javnih uslužbencev.

⦿ Podpisani so dogovori o ukrepih na področju

stroškov dela in drugih ukrepih v javnem
sektorju (2015, 2016) in s tem je odpravljena večina
varčevalnih ukrepov po ZUJF.

⦿ Lobirali smo pri političnih strankah za sprejetje
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstveni dejavnosti in s tem 38. člena zakona
(SISTEMSKE REŠITVE SMS).

⦿ Organizirali smo dva piknika za člane in njihove
družinske člane.

⦿ Podpisan je Aneks h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi o odpravi plačnih
anomalij do vključno 26. plačnega razreda.
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Delovanje
SDZNS
Delovanje SDZNS
v letu2018
2018
v letu

6. 	Določeni so roki za sprejetje kadrovskih normativov in standardov na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

⦿	V vseh slovenskih zavodih smo izvedli uspešno
dveurno opozorilno stavko.

⦿	Izvedli smo intenzivno medijsko kampanjo za
obveščanje javnosti o težavah v zdravstveni negi.

⦿	Podpisan je stavkovni sporazum med SDZNS in
Vlado RS:

1.	zvišanje izhodiščnih plačnih razredov za zaposlene
v zdravstveni negi:
‒ za en plačni razred za medicinske sestre,
uvrščene do 26. plačnega razreda,
‒ za dva plačna razreda za medicinske sestre,
uvrščene nad 26. plačni razred.

2. 	Dogovorjeno je dodatno zvišanje za en plačni
razred za zaposlene v intenzivnih terapijah III,
porodnem bloku in neonatalnem oddelku.
3. 	Dogovorjena je jubilejna nagrada za 40 let
delovne dobe.

4. 	Odpravnina ob upokojitvi znaša tri povprečne
plače javnega uslužbenca.

5. 	Določen je trimesečni rok za sprejetje in
izvedbo sistemskih rešitev za SMS.
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7. 	Dogovorjeni so višji dodatki za delo v manj ugodnem
delovnem času:
‒ za nočno delo: 40 %,
‒ za delo v nedeljo: 90 %,
‒ na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost
dan: 120 %.

8. 	Dodatek za delo v deljenem delovnem času se
obračuna kot 15 % urne postavke za vse opravljene
ure.

9. 	Dodatek za delo z osebami z demenco: črta se
vstopni pogoj preseganja 23 % delovnega časa za
pridobitev pravice do dodatka.

10. Dogovorjen je dodatek za delo s citostatiki.

Zakaj
član
Sindikata
Zakajpostati
postati član
Sindikata
delavcev delavcev
v zdravstveni
negi
Slovenije
(SDZNS)
v zdravstveni negi
Slovenije
(SDZNS)
Kot član boste organizirano izražali in uresničevali svoje
interese, varovali svoj ekonomski in socialni položaj ter
svoje pravice na delovnem mestu, ob tem pa uveljavljali
vlogo in pomen zdravstvene nege ter vplivali na njeno
oblikovanje.

V zdajšnjih negotovih družbenih okoliščinah zaposleni
v zdravstveni negi bolj kot kdajkoli prej potrebujete
zaščito sindikata. Predvsem pa ste izpostavljeni mladi,
ki ste šele vstopili na svojo poklicno pot.

Nobena izmed pravic ni več samoumevna. Da je te pravice
še vedno mogoče uveljavljati, je zasluga sindikalnega
boja. Za člane sindikata smo med drugim izborili tudi za
20 % višjo solidarnostno pomoč in jubilejno nagrado.
Torej nobena izmed pravic ni večna, zato tudi sindikalni
boj ni nikoli končan. Raven delavskih pravic je vedno
sorazmerna z močjo sindikata.
Tudi če ne potrebuješ sindikalne pomoči, bodi solidaren
s tistimi, ki jo potrebujejo.
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Katere pravice in ugodnosti
Katere pravice in ugodnosti prinaša
v Sindikatu
delavcev
prinaša
v Sindikatu delavcev
v zdravstveni
članstvočlanstvo
v zdravstveni
negi Slovenije?
negi Slovenije?
BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ

UGODNOSTI IN POPUSTI

Ko bodo kakor koli ogrožene vaše pravice iz dela
in delovnega razmerja ali boste želeli le strokoven
nasvet, vam je na voljo brezplačna pravna pomoč
našega strokovnega sodelavca za pravne zadeve
Janeza Turuka.

Ugodnosti, ki jih pridobite kot član SDZNS, so
navedene na naši spletni strani.

STROKOVNI SINDIKALNI ZAUPNIK V ZAVODU
Kot članu SDZNS vam je v vašem zavodu za vsa
vprašanja na voljo sindikalni zaupnik, ki je seznanjen
z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu in se
redno izobražuje na izobraževalnih seminarjih za
sindikalne zaupnice in zaupnike SDZNS.
POČITNIŠKA STANOVANJA
S svojimi družinskimi člani lahko po ugodni ceni
počitnikujete v počitniških stanovanjih na slovenski
in hrvaški obali.
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FINANČNO POMOČ – SOLIDARNOSTNO POMOČ
Življenje nas marsikdaj postavi pred težke
preizkušnje. Ko boste v stiski, lahko kot član SDZNS
zaprosite za finančno pomoč v skladu s Pravilnikom
o solidarnostni pomoči.
INFORMACIJE O AKTUALNEM DOGAJANJU
Kot član SDZNS ne boste nikoli ostali brez informacij
o pomembnem aktualnem dogajanju. Za vas
objavljamo vse najpomembnejše informacije za
področje zdravstvene nege na Facebooku in spletni
strani www.sdzns.si. Obveščamo vas tudi prek
sindikalnih zaupnikov v vaših zavodih.

VIŠJA SOLIDARNOSTNA POMOČ IN
JUBILEJNE NAGRADE
Članstvo v sindikatu vam zagotavlja višje
solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade v
primerjavi z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju.
PIKNIK
Piknik prirejamo vsako drugo leto tako za člane kot
njihove družinske člane.
Ko se boste odločili, da se želite pridružiti SDZNS, se
obrnite na sindikalnega zaupnika v svojem zavodu ter
pri njem izpolnite in podpišite pristopno izjavo.
Pristopno izjavo lahko dobite tudi na naši spletni strani
www.sdzns.si.
Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo lahko oddate
predstavniku SDZNS na oddelku oziroma predsedniku
sindikalne enote ali pošljete po pošti na naslov:
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15
1000 Ljubljana

Kot novopridruženi član SDZNS prejmete člansko
izkaznico SDZNS, ki vam prinaša številne zgoraj
omenjene pravice in ugodnosti.

KOLIKO ZNAŠA ČLANARINA?
Mesečna članarina za zaposlene članice in
člane znaša 0,6 odstotka od bruto plače
zaposlenega.
Upokojeni člani plačujejo članarino enkrat
letno v višini, ki jo s sklepom določi republiški
odbor, to je 12,00 EUR.

Sindikat bo tudi v prihodnje:
⦿	
zahteval čim boljši gmotni in socialni, predvsem
pa enakopraven ekonomski položaj z zaposlenimi
v drugih dejavnostih v Sloveniji,

⦿	
razvijal vzajemnost in solidarnost med člani in
zaposlenimi v zdravstveni negi,

⦿	
v plival na oblikovanje zakonodaje, ki ureja zdravstveno nego in celotni javni sektor,

⦿	
sklepal in nadzoroval izvajanje kolektivnih pogodb,

⦿	
sodeloval pri odločanju in pogajanjih o urejanju

delovnih razmerij in vrednotenju dela ter življenjskih in delovnih pogojih svojih članov,

⦿	
zagovarjal varstvo pravic in zaščito zaposlenih ter
po potrebi organiziral različne oblike protesta,
vključno s stavko.
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KajKajmenite,
kako
bibrez
bilosindikata?
menite, kako
bi bilo
brez sindikata?
Upoštevati je treba, da:
NE BI IMELI VEČ:

⦿	
povračila za prevoz na delo,
⦿	
regresa za letni dopust,

⦿	
dodatka za delovno dobo,
⦿	
odpravnin,

SLABŠI BI BILI:

⦿	
nadomestila za prve tri dni bolniške odsotnosti,
⦿	
regresa za malico,

⦿	
urejeno varstvo žensk, mladih in starejših delavcev,
⦿	
urejeno zdravje in varstvo pri delu.

⦿	
plačanega odmora med delovnim časom,

⦿	
pogoji za upokojevanje,

⦿	
jubilejne nagrade.

NIŽJI BI BILI:

⦿	
manj dni letnega dopusta,

⦿	
pokojnine in nadomestila za bolniško odsotnost,

IMELI BI:

⦿	
daljši delovni čas od 40 ur tedensko,
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⦿	
še več neplačanih nadur.

⦿	
osnovne plače in minimalna plača,

⦿	
dodatki za manj ugodne pogoje dela,
⦿	
pokojnine.

Skupščina
je najvišji organ SDZNS, njegovi člani vsako leto sprejmejo program dela in finančni načrt. Leta 2018 so bile
izvedene volitve, vodenje SDZNS je prevzela Slavica
Mencingar, podpredsednik pa je postal Edin Adrović.
V Republiški odbor (RO), ki je izvršilni organ SDZNS,
pa so bili imenovani:
Branka Šket, regijski odbor Celje,
Mira Peroša, regijski odbor Koper,
Irena Kolbl, regijski odbor Kranj,
Renata Starčević, regijski odbor Krško,
Blanka Pust, regijski odbor Ljubljana,
Darinka Ratej, regijski odbor Maribor,
Janko Hercan, regijski odbor Murska Sobota,
Aleš Ploj, regijski odbor Nova Gorica,
Marjanca Čegovnik, regijski odbor Novo mesto,
Majda Topler, regijski odbor Ravne,
Saša Kotar, odbor dejavnosti za področje bolnišnic,
Helena Tešič, odbor dejavnosti za področje socialnih
in posebnih zavodov,
Brigita Erbežnik Zdravkovič, odbor dejavnosti za
področje zaposlenih pri zasebnikih,
Sonja Založnik, odbor dejavnosti za področje
zdravstvenih domov.

Po svoji funkciji so člani RO tudi predsednica Slavica
Mencingar, podpredsednik Edin Adrović in generalni
sekretar Marjan Meglič.

V petindvajsetih letih smo postali prepoznaven in
uveljavljen sindikat, ki je zdravstveni negi vrnil ceno
in spoštovanje. To nam je uspelo z našimi sodelavci,
spremljevalci in simpatizerji.

Sindikat članom za uspešne dosežke in prizadevanja
na področju sindikalnega dela vsake štiri leta podeljuje
priznanja človek in pol. Leta 2018 so to priznanje
prejele (na sliki od leve proti desni): predsednica
Slavica Mencingar, Jasminka Božič (ZD Piran), Olga
Edšidt (ZD Gornja Radgona), Jelka Mlakar (UKC
Ljubljana), Irena Šumenjak (SB Ptuj), Helena Fluher
(UKC Maribor), Slavica Drame (ZD Šmarje pri
Jelšah), Marjanca Čegovnik (SB Novo mesto) in Janja
Pungartnik (SB Slovenj Gradec).
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Piknik
prirejamo vsako drugo leto tako za člane kot njihove
družinske člane.

Leta 2018 smo imeli piknik v Moravskih Toplicah, pred
tem pa tradicionalno v Simonovem zalivu.

Sindikat delavcev
v zdravstveni negi je
dejaven tudi mednarodno

SDZNS je član evropskega združenja EUROFEDOP
(Evropsko združenje sindikatov v javnem sektorju).
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SDZNS je tudi ustanovni član Konfederacije sindikatov
javnega sektorja.

Kraj:

Tel. št.:

dekliški:

Stopnja izobrazbe:

IME:

Evidenčna št.:

Telefon: 01 439 40 30
Faks: 01 439 72 85
E-naslov: sdzns@siol.net
Spletna stran: http://www.sdzns.si

Podpis

Pristopno izjavo oddate predstavniku SDZNS na oddelku oziroma predsedniku sindikalne enote.

Kraj, datum

Podpisani(-a) soglašam, da SDZNS uporablja in hrani moje osebne podatke, ki jih obdeluje za izvajanje aktivnosti sindikata
in obveščanje o aktivnostih in dogodkih.

Zbrane podatke bo sindikat obdeloval v skladu s slovensko zakonodajo in zakonodajo EU s področja varstva osebnih
podatkov (Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679). Vaši podatki brez vašega soglasja ne bodo
posredovani tretjim osebam.

Seznanjen/a sem, da:
- lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam ugovor
zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov in sicer s pisnim obvestilom na naslov Sindikata, Metelkova 15,
1000 Ljubljana, oziroma e – naslov: sdzns@siol.net,
- lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu v primeru, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov ter nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov,
- lahko podrobne informacije o varstvu osebnih podatkov pridobim na spletni strani (www.sdzns.si) in na telefonski številki
01/439 40 30.

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut, program dela in druge akte Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije
ter vse obveznosti, ki izhajajo iz tega. Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za namen obveščanja, vodenja evidence
članstva, plačevanja članarine, izobraževanja, nudenja pravne pomoči, koriščenja počitniških kapacitet, pošiljanja vabil in
drugega gradiva.

Delovno mesto:

Naslov zavoda in oddelek:

Poštna številka:

Naslov stalnega prebivališča:

E-mail:

Datum rojstva:

PRIIMEK:

Pristopna izjava

SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI
NEGI SLOVENIJE
Metelkova 15
1000 LJUBLJANA

Kontaktni podatki:
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15
1000 Ljubljana
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Telefon: 01 439 40 30
Faks: 01 439 72 85
Spletna stran: www.sdzns.si
E-naslov: sdzns@siol.net

