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PRISTOPNA IZJAVA

Priimek in ime:  

Datum rojstva:  

Zaposlen-a v:  

Naslov stalnega bivališča:  

Elektronski naslov:  

izjavljam, da se prostovoljno včlanjujem v Sindikat labora-
torijske medicine Slovenije SILMES. S to izjavo sprejemam 
statutarna določila Sindikata laboratorijske medicine SILMES, 
program dela sindikata in sklepe o finančno materialnem po-
slovanju Sindikata laboratorijske medicine Silmes.

Dovoljujem, da se lahko moji osebni podatki uporabljajo za 
namene statistične obdelave za potrebe Sindikata laborato-
rijske medicine Silmes, za obveščanje o aktivnostih Sindikata 
laboratorijske medicine Silmes ter za pridobivanje reprezen-
tativnosti sindikata in dovoljujem odtegovanje članarine od 
plače v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in akti sindika-
ta, v katerega se včlanjujem.

V  , dne  

Podpis:

Sindikat so člani,

pridružite se nam,

skupaj smo močnejši!



KDO JE SILMES?
Sindikat laboratorijske medicine Slovenije je re-
prezentativni poklicni sindikat za področje labo-
ratorijske medicine. Ustanovljen je bil 22. 9. 1998. 
Od leta 2000 je  član konfederacije sindikatov 
PERGAM, ki nam nudi vso potrebno tehnično, lo-
gistično, organizacijsko in pravno podporo. 

SILMES je član Pogajalske skupine Sindikatov 
javnega sektorja Slovenije, v okviru katere ak-
tivno sodeluje pri dejavnostih v zvezi s spre-
membami Kolektivne pogodbe za javni sektor in 
ostale zakonodaje na našem področju. 

Zastopa, uveljavlja in varuje interese vseh po-
klicnih skupin  zaposlenih na različnih področjih 
laboratorijske medicine: 
• laboratorijskih tehnikov 
• diplomiranih inženirjev laboratorijske 

biomedicine 
• analitikov in 
• specialistov laboratorijske medicine.

NALOGE IN CILJI SINDIKATA 
SILMES
• združevanje vseh zaposlenih v dejavnosti;
• zaščita in izboljšanje ekonomskih, 

materialnih in socialnih pravic zaposlenih;
• oblikovanje stališč in zahtev do organov 

oblasti, ki sprejemajo ukrepe ekonomske in 
socialne politike in sprejemajo zakonodajo,  
ki vpliva na položaj zaposlenih;

• skrb za ustrezne delovne in življenjske 
razmere; vzajemnost in solidarnost med 
člani;

• članom zagotavlja  pomoč pri uveljavljanju 
pravic iz delovnega razmerja, zapisanih v 
predpisih, kolektivnih pogodbah in pogodbah 
in splošnih aktih zavodov

• po šestih  mesecih članstva lahko član koristi 
brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju 
pravic iz dela in delovnega razmerja, ki jo 
zagotavlja PERGAM za vse svoje člane.

SILMES SVOJIM ČLANOM  
ZAGOTAVLJA:
• sindikalno zastopstvo pri pogajanjih na vseh 

nivojih za izboljšanje pravic laboratorijskih 
delavcev

• brezplačno pravno pomoč
• varovanje pravic iz kolektivne pogodbe
• pomoč iz stavkovnega in solidarnostnega 

sklada
• informiranje
• izobraževanja in strokovna usposabljanja
• različne popuste v okviru KKS PERGAM
• druge pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz 

Statuta

VODSTVO
SILMES ima predsednika in tri podpredse-
dnike, predstavnike poklicnih skupin  tehnikov, 
inženirjev, analitikov in specialistov laboratorij-
ske biomedicine. Sindikat ima Republiški odbor 
RO, v katerem so predstavniki statističnih regij 
Slovenije. Na ta način pokriva različne nivoje 
zdravstvenega varstva ter krajevno in poklicno 
raznovrstnost stroke.
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