
PRAVILA O DELOVANJU SINDIKALNE ENOTE

1. člen

Sindikalna enota je oblika organiziranosti članov sindikata v zavodu oziroma gospodarski družbi. Sindikalna 
enota se ustanovi na ustanovnem zboru članov, kjer člani izvolijo predsednika sindikalne enote s statusom 
sindikalnega zaupnika in njegovega namestnika ter imenujejo izvršni odbor.
Mandat izvoljenih in imenovanih članov traja štiri leta, lahko so ponovno izvoljeni.

2. člen

V sindikalni enoti zavoda člani:
• spremljajo in nadzirajo izvajanje določil Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb ter drugih  

splošnih aktov
• obravnavajo predloge aktov zavoda ali gospodarske družbe, dajejo mnenja, pobude in predloge,
• obravnavajo pritožbe delavcev v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja
• predlagajo ukrepe za humanizacijo dela
• sprejemajo odločitve o vsebini in obliki protesta, vključno s stavko
• predlagajo kandidate za volitve v organe upravljanja in druge organe zavoda ali gospodarske družbe
• obravnavajo poročila o delu organov sindikalne enote in sprejemajo programe dela
• delegirajo, volijo in imenujejo predstavnike v organe sindikata
• organizirajo dejavnosti, ki so v interesu članstva
• opravljajo  druge  naloge  pomembne  za  delavce  zavoda  ali  gospodarske  družbe  v  skladu  z  III. 

poglavjem kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije

3. člen

Organi sindikalne enote so:
• skupščina sindikalne enote
• predsednik sindikalne enote
• izvršni odbor sindikalne enote
• delovne komisije sindikalne enote

4. člen

Najvišji organ sindikalne enote je skupščina sindikalne enote, ki se sestane vsaka štiri leta, po potrebi pa tudi  
prej.
Na skupščini sindikalne enote člani sprejmejo smernice za delovanje sindikata, ocenijo delovanje za preteklo  
obdobje ter izvolijo organe sindikalne enote.
Skupščino sindikalne enote skliče predsednik sindikalne enote, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 
Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo tretjine članstva, izvršnega odbora sindikalne 
enote  ali  Republiškega  odbora  Sindikata  delavcev  v  zdravstveni  negi  Slovenije  v  30  dneh po  prejemu 
pisnega zahtevka. Izredna skupščina razpravlja samo o zadevi, ki je predmet sklica.

5. člen

Predsednik sindikalne enote – sindikalni zaupnik vodi in predstavlja sindikat v zavodu ali gospodarski družbi. 
V odsotnosti predsednika opravlja te naloge njegov namestnik polnomočno.

6. člen

Izvršni odbor sindikalne enote je stalno delovno telo, ki izvaja program in sklepe sindikata. Sestavljen je tako,  
da zajame celotno obliko organiziranosti zavoda ali gospodarske družbe.
Sprejema stališča in navodila za pogajanje s poslovodstvom ter opravlja druge naloge v skladu s kolektivno 



pogodbo in drugimi akti.  V času stavke opravlja izvršni odbor naloge stavkovnega odbora. Izvršni odbor 
sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun.

7.člen

Izvršni odbor ustanovi in imenuje člane delovnih komisij. Delovne komisije se ustanovijo za obravnavanje 
posamezne problematike sredine, v kateri sindikalna enota in njeni člani delujejo.

8. člen

Sindikalna enota je lahko pravna oseba. Sklep o tem sprejmejo člani na skupščini sindikalne enote. Soglasje  
k  registraciji  pravne  osebe sindikalne enote da Republiški  odbor Sindikata  delavcev v  zdravstveni  negi 
Slovenije.  Sindikalna  enota  postane  pravna  oseba  z  dnem  izdaje  odločbe  o  hrambi  teh  pravil.  Statut 
sindikalnih enot zavoda ali gospodarskih družb hranijo občinski upravni organi.
Sindikalna enota kot pravna oseba uporablja svoj pečat z vsebino: SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI 
NEGI SLOVENIJE SE – _____________________ in znakom sindikata:modro pobarvan krog, s temnejšim 
zunanjim robom, v krogu sta roki in na njuni dlani silhueta ženskega in moškega obraza na temni podlagi.

9. člen

Na skupščini imenujejo pooblaščeno osebo, ki zastopa sindikalno enoto v pravno finančnem prometu. Izvršni 
odbor imenuje blagajnika sindikalne enote.

10. člen

Kot pravna oseba sindikalna enota odpre TRR pri izbrani banki ali hranilnici. Sredstva za delovanje pridobiva 
iz dela članarine članov.
Višino članarine, ki ostane na računu sindikalne enote določi skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni 
negi Slovenije. Poslovanje s sredstvi poteka v skladu z računovodskimi standardi republike Slovenije.

11. člen

Sindikalna enota lahko za uresničevanje svojih nalog ustanovi namenske sklade. Sklep o ustanovitvi sklada 
vsebuje ime sklada, namen, vire sredstev, merila za uporabo ter njihove organe upravljanja in nadzora.

12. člen

O svojem delu sindikat obvešča svoje člane in javnost:
• s tem, da so seje organov sindikata javne, če organ sindikata ne sklene drugače,
• z  izdajanjem  obvestil  in  z  obveščanjem  o  delovanju  sindikat  preko  drugih  sredstev  javnega 

obveščanja,
• s pošiljanjem vabil in gradiv ter zapisnikov,
• s  pošiljanjem  obvestil,  okrožnic  ter  sprejetih  sklepov  o  rezultatih  pogovorov  s  predstavniki 

delodajalcev.

13. člen

Organ sindikata sklepa veljavno, če je prisotna večina članov. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala  
večina prisotnih članov organa. Z dvotretjinsko večino navzočih članov organa pa se sprejemajo odločitve o:  
letnem programu finančnem planu, višini članarine in sporazumih o sodelovanju z drugimi sindikati. Pri delu 
se upošteva načelo javnosti, odločitve se sprejemajo z usklajevanjem.



14. člen

Volitve so tajne. Evidentiranje je javno, evidentiran je lahko samo član, ki da soglasje. Postopke evidentiranja  
in volilne postopke vodi volilna komisija, ki jo imenuje izvršni odbor Sindikalne enote. Izvoljen je tisti kandidat, 
ki je dobil večino glasov, vendar ne manj kot tretjino volilnega telesa.

15. člen

Sindikalne enota preneha delovati s sklepom skupščine sindikata. O prenehanju delovanja obvesti republiški  
odbor Sindikata delavcev vzdravstveni negi Slovenije.
V primeru prenehanja delovanja sindikalne enote pripada vse njegovo premoženje republiškemu odboru 
Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

16. člen
Spremembe in dopolnitve teh pravil sprejema skupščina sindikalne enote.

kraj __________________

Predsednik/ca  SDZNS  SE 


