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7. 1. 2022 

 

Vlada Republike Slovenije 

g. Janez Janša, predsednik 

Gregorčičeva 20, 25  

1000 Ljubljana 

 

Ministrstvo za zdravje 

g. Janez Poklukar, minister 

Štefanova ulica 5  

1000 Ljubljana 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

g. Janez Cigler Kralj, minister  

Štukljeva cesta 44 
1000 Ljubljana 
          
 
Zadeva: Poziv k začetku pogajanj o tarifnih delih KPZSV in KPZZN na podlagi Dogovora o 
nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju 
pogajanj (Ur. l. RS, št. 181/21 
 
Spoštovani, 
 
sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva smo ob zaključku prvega dela pogajanj v 
novembru 2021 z Vlado RS sklenili Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti 
zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Ur. l. RS, št. 181/21, v nadaljevanju 
Dogovor). V 3. členu Dogovora smo se tako vladna kot sindikalna stran zavezali, da najkasneje 
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. 
 
Ker se bliža skrajni datum začetka drugega kroga pogajanj, kot je bil dogovorjen z Dogovorom, 
vas pozivamo, da nas povabite na pogajanja v naslednjem tednu, tj. med 10. in 14. 1. 2022. 
Naša skupna odgovornost je namreč nasloviti in odpraviti nesorazmerja, zaradi katerih je med 
zaposlenimi v zdravstvu in socialnem varstvu zaznati veliko upravičene nejevolje, hkrati pa 
določiti tudi kriterije za zasedbo delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, kar bo 
prispevalo k večji enotnosti sistema. 
 
 
S spoštovanjem, 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 

Irena Ilešič Čujovič l. r. 
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Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 

Aleksander Jus l. 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 SIFARM 

Damir Domjan l. r. 

 

Sindikat laboratorijske medicine SILMES 

Mojca Završnik l. r. 

 

Sindikat sevalcev Slovenije - PERGAM 

??? l. r. 

 

SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo 

Perica Radonjič l. r. 

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 

Branimir Štrukelj l. r. 

 

SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije 

Andrej Dočinski l. r. 

 

 


