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L9. L.2022

Ministrstvo za zdravje
g. Janez Poklukar, minister
štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

Zadeva: Drugi krog pogajanj o tarifnih delih KPZSV in KPZZN
Zveza: Vaš dopis, št. 10L0-2/2021'198 z dne 13. L.2022

Spoštovani,

sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega Varstva smo dan pred skrajnim rokom za začetek
pogajanj prejeli vaše obvestilo o drugem krogu pogajanj, v katerem nas obveščate, da ste na

Ministrstvu za zdravje trenutno aktivno vpleteni v reševanje epidemiološke situacije, nastale

zaradi hitrega širjenja omikrona, zaradi česar s pogajanji L5.1..2022 žal ne boste mogli pričeti.

Hkrati ste pojasnili, da so izhodišča za pogajanja v pripravi in naj bi bila na Vladi predvidoma
potrjena naslednji četrtek (torejjutri, 20' L.|, o začetku drugega kroga pogajanj pa da nas boste
pravočasno obvestili.

V sindikatih v dejavnosti zdravstva in'socialnega varstva smo razočarani in ogorčeni nad

odgovorom Ministrstva za zdravje, medtem ko še vedno nismo prejeli odgovora Ministrstva

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dejstvo je, da je bil Dogovor o nujnih

ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega Varstva in nadaljevanju pogajanj

(Ur. l. Rs, št. I8I/2L, v nadaljevanju Dogovor) parafiran že v začetku novembra 2o2L, zato ne

sprejemamo argumenta, da s pogajanji ni moč začeti iz razloga reševanja trenutne
epidemiološke situacije (ob tem opozarjamo tudi na dejstvo, da epidemija sploh ni

razglašena). Vlada RS je imela dva meseca časa za sprejem izhodišč za pogajanja, zato je

nerazumno, da izhodišča še niso sprejeta. Potezo vladne strani razumemo kot zavlačevanje,

da do pogajanj ne bi prišlo, in kot ponižujoč odnos do zaposlenih v zdravstvu in socialnem

Varstvu, ki kljub ali ravno zaradi reševanja epidemiološke situacije vlagajo maksimalne napore
pri opravljanju svojega poslanstva.

V 3. členu Dogovora smo se tako vladna kot sindikalna stran zavezali, da naikasneie do 15. 1.

2022 pričnemo pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in

socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem

sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in

poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih

pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 24. aprila 2022. Sindikati smo vladno stran

z dopisom 7. L.2022 pozvali k začetku pogajanj, vladna stran pa z obvestilom o nepričetku
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drugega kroga pogajanj neposredno kršisklenjeni Dogovor, ki ima naravo kolektivne pogodbe

in katerega kršitev ima za posledico tudi plačano stavko v obeh dejavnostih.

Ponovno poudarjamo, da je nujno nemudoma nasloviti in odpraviti nesorazmerja, zaradi
katerih je med zaposlenimi v zdravstvu in socialnem varstvu zaznati veliko upravičene
nejevolje.

S spoštovanjem,

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

trena llešič čujovič l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus !. r.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.

Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam

Miha Benet l. r.

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Vladimir Lazić l. r.

Sindikat farmacevtov Slovenije Sl FARM

Damir Domjan l. r.

Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Mojca Završnik l. r.

Sindikat sevalcev Slovenije - PERGAM

Grega Praprotnik l. r.
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SINCE 07 - Sindikat centrov za socialno delo

Perica Radonjič l. r.

Sindikat vz3oje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Branimir štrukelj !. r.

SPUKC - sindikat zdravstva Slovenije

Mateja Klep Breskvar l. r.

V vednost:

- Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva20,25, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,

L000 Ljubljana
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