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Na podlagi Statuta doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter na podlagi Kolektivne pogodbe za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 
76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17) ter 
vloge javnega uslužbenca direktorica javnega zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice sprejme  
 

SKLEP 
 
 

1. Javnemu uslužbencu ______________ se odobri ____ dni odsotnosti z dela z nadomestilom 
plače zaradi _____________________. 
 
 
 

Obrazložitev 
 

Dne ________ je javni uslužbenec podal vlogo za odobritev odsotnosti z dela iz razloga _________________. 
Priložil je ______________ s katerim je potrdil razlog odsotnosti.  
 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije določa, da je delavec lahko odsoten z 
dela s pravico do nadomestila plače v posameznem koledarskem letu in sicer: 

- do sedem dni zaradi nege ožjega družinskega člana (starši, zakonec, otroci, posvojenci, 
pastorki), v primerih, ko nima pravice do nadomestila plače za odsotnost zaradi nege 
družinskega člana po predpisih o zdravstvenem zavarovanju in sicer na podlagi zdravniškega 
potrdila, zaradi aktivnega sodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah in v primeru 
elementarnih nesreč, 
 

- tri dni zaradi sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana ali staršev 
in zaradi selitve, 

 
- dva dni za poroko otroka, 
- en dan zaradi smrti bližjih sorodnikov, (stari starši, brat, sestra, vnuk, vnukinja, tašča, tast) zaradi 

vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni in drugih neodložljivih opravkov. 

Odsotnosti iz prejšnjega odstavka skupaj ne smejo preseči sedem delovnih dni v posameznem 
koledarskem letu: 
 
Iz vloge javnega uslužbenca ter dokazil je razvidno, da: 
- 
-  
 
Glede na navedeno de javnemu uslužbencu odobri/ne odobri ____ dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače 
zaradi _____________________. 
S tem je sklep utemeljen. 
 
 

Pravni pouk: 
 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni na svet zavoda.  
 
 

Direktorica 
Dr. Karmen Arko 

 

 


