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Številka:  1010-2/2021/102
Datum: 20.1. 2022

Zadeva:              Dopis – drug krog pogajanj o tarifnih delih KPZSV in KPZZN –
obvestilo

Zveza:      vaš dopis z dne 19. 1. 22

Spoštovani,

prejeli smo vaš zgoraj nevedni dopis, s katerim ste nas ponovno obvestili, da vladna stran z 
odlašanjem začetka drugega kroga pogajanj krši Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v 
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št.181/21; v nadaljevanju Dogovor ) v 
katerem smo se podpisniki v 3. členu omenjenega Dogovora sporazumeli, da bomo do 
najkasneje 15.1.2022 pričeli 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. Ob tem ste nas opozorili, da kršitev dogovora ima za posledico tudi plačano stavko v 
obeh dejavnostih.

Ob predhodno navedenem pojasnjujemo, da namen vladne strani ni kršiti dogovor in da so s 
strani Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
izhodišča za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni 
negi in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, v tarifnem 
delu že pripravljena, so pa trenutno v obravnavi in usklajevanju na vladi. O začetku drugega 
kroga pogajanj, vas bomo obvestili takoj po sprejemu izhodišč.

Pri morebitnem odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

                                                                                                   Janez Poklukar
                                                                                                   minister            

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije,

Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM

SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije

SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo

SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 
kulture
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