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Zadeva: Posredovanje izhodišč za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi - tarifni del in Aneksa h Kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva - tarifni del

Na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije' št. 10101-2l2021l4zdne20.7.2021vam v prilogi
pošiljamo sprejeta izhodišča za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi - tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva - tarifni del.

Vabilo na prva pogajanja, ki se bodo zaćela predvidoma po 15. 8.2021, vam bo posredovano v
prihodnjem tednu.

S spoštovanjem,

Janez Poklukar
minister

Vročiti:
- vsem naslovnikom
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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
šl. 24lo5 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8112, 21113, 47113 _ ZDU-1G'
65/14 in 55117)jeVlada Republike Slovenije na242. dopisni seji dne 20.7.2021pod točko 1
sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela lzhodišča za pogqanja za sklenitev Aneksa h
Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi - tarifni del in Aneksa h Kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva - tarifni del.

Vlada Republike Slovenije pooblašča Pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev
Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstueni negi in Pogajalsko skupino za
pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva, imenovani s Sklepom Vlade Republike Slovenije
št' 1o1o4-2l202115 z dne 28. 4. 2021, za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi - tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva - tarifni del, upoštevaje izhodišča iz pre1šnje
točke.

Mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolŽnosti generalnega sekretarja

Priloga
lzhodišča za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi - tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva - tarifni del

Prejmejo:
Ministrstvo zazdravje
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za delo, druŽino, socialne zadeve in enake moŽnosti
S luŽba Vlade Republ ike Sloven ije za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Po*isnik: Jaria Garyas Hočeva

lzdajate{: Republika Slovenija

ŠteMlka ceftifikata: ba eb a1 4f o
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tzHoDtŠčA zA PoGAJANJA zA SKLENITEV ANEKSA H KoLEKTlVNl PoGoDBl zA
ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI - TARIFNI DEL IN ANEKSA H KOLEKTIVNI POGODBI
ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA - TARIFNI DEL

V okviru razrešitve stavkovnih zahtev Večine sindikatov javnega sektorja je Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) oziroma z njene strani pooblaščeni ministri dne
3. 12.2018 s predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisala Dogovor o plačah in drugih
stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št' 80/1 8; v nadaljnjem besedilu: dogovor) in Aneks
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Dne 3. 12.2018 je bil podpisan tudi
Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev s sindikati, vključenimi v Koordinacijo stavkovnih
odborov sindikatov javnega sektorja (Uradni list RS, št. 80/18).

od konca leta 2018 so se pokazale druge anomalije na področju zdravstvene nege in na področju
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

lnformacija o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z
reprezentativnimi sindikati na področju zdravstvene nege in s področja dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva

Predmet pogajanj so le predlogi tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravstveno nego in

tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki se nanašajo
na spodaj predstavljene vsebine.

a) Sprememba uvrstitev v plačne razrede deIovnih mest in nazivov, ki so po vsebini,
zahtevnosti aIi kateri drugiokoliščini niso ustrezno uvrščena.

Delovno mesto dipl. medicinske sestre perfuzionista, to je diplomirana medicinska sestra ali
diplomirani zdravstvenik, ki je dodatno usposobljen za vodenje naprave za zunajtelesni krvni
obtok.

DM E037012 DrPL. MEDTCTNSKA SESTRA PERFUZTONTST (35-4s)

Delovno mesto je bilo uvrščeno 2 plačna razreda višje v okviru dogovora leta 2018, vendar bi bilo
treba glede na specifičnost in specialnost delovnega mesta doseči izenačenje s primerljivim
delovnim mestom, tj. E037020 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI lll
(36-46)' za katerega je bilo v letu 2018 dogovorjeno povišanje za 3 plačne razrede.

Finančne posledice na letni ravni - dvig za 1 PR: 5'500 eur



Eo379o7 STRoKoVNl VoDJA Vll, ki pokriva manjše organizacijske enote, ki so v marsikaterih

zdravstvenih zavodih ravno enote z najteŽjimi delovnimi mesti, npr. enota intenzivne terapije lll,
pri čemer je delovno mesto E037907 sTRoKoVNl VoDJA Vll in E037020 DlPL. MEDlclNsKA
SESTRA V lNTENZlVNl TERAPlJl lll uvrščeno v isti plačni razred - 36 PR. Posledično ni mogoče
dobiti ustreznega kandidata za vodenje teh enot. Za ustrezno vrednotenje delovnih mest

strokovnih vodij bi bilo treba dvigniti plačni razred.

Finančne posledice na letni ravni - dvig za 1 PR: 0'57 mio eur

Prav tako ocenjujemo, da bi bilo treba ustrezno vrednotiti delovna mesta v Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi in Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, in sicer:

- Eo47o36 - lNŽENlR oRToTlKE lN PRoTET|KE ll, TR Vll/1;
_ Eo47o35 - lNŽENlR oRToTlKE lN PRoTET|KE l - lNŠTRUKToR' TR Vll/1;

- E048001 - KLlNlČNl PSlHoLoG SPEclALlST, TR Vlll;
_ Eo48oo2 - KLlNlČNl PSlHoLoG SPEclALlST - DELo Z oSEBAM| S PslHlČNo

MOTNJO, TR VIII,;

- Eo48oo3 - KLlNlČNl PslHoLoG sPEclALlsT KoNZULTANT, TR Vlll;

- E047037 - LOGOPED ll, TR Vll/2;

- E047038 - LOGOPED ilr, TR Vll/2;

- Eo47o39 - LoGoPED - DELo Z osEBAMl S PSlHlČNo MoTNJo, TR Vll/2;

- Eo48oo2 - SPEC|AL|ZANT KL|NlČNE LoGoPED|JE, TR Vll/2.

Finančne posledice na letni ravni
dvig za 1 PR: 0,72 mio eur
dvig za 2 PR: 1,45 mio eur

Skupaj ocenjene finančne posledice na letni ravni za točko a)

Dvig za 1 PR: 1,30 mio eur
Dvig za 1 oz. 2 PR: 2,02 mio eur

b) Umestitev novih delovnih mest v Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
in Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva ln socialnega varstva Slovenije

Na področju psihiatrije, med drugim' obstajajo delovna mesta s področja zdravstvene nege, in

sicer, delovno mesto:

- E0350'19 - SREDNJA MEDTCTNSKA SESTRA V PSIHIATRIJI (25-35);

- EO35O3O SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH
PSTHTATRTJE (26-36);

- E037024 - DrPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI (34-44).

ODDELKIH

Za dosego ustreznega vrednotenja delovnih mest v psihiatriji, glede na obremenitve, bi bilo treba

določiti novo delovno mesto, tj. E037xxx DIPL. MEDlclNsKA sEsTRA V |NTENZ|VN|H
oDDELKTH PSTHTATRTJE (35-45).
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Prav tako ocenjujemo, da bi bilo treba umestiti naslednja nova delovna mesta, in sicer

_ E037xxx - DIPL. MEDlclNsKA SESTRA V TRlAŽl URGENTNE DEJAVNoST|'
TR VII/,1;

- E047xxx - lNŽENlR oRToTlKE lN PRoTETIKE lll' TR Vll/1;

- E047xxx - lNŽENlR oRToTlKE lN PRoTET|KE SPEo|AL|ST, TR Vll/2;

- E047xxx - PSIHOLOG I, TR Vll/2;

- E047xxx - KLlNlčNl PslHoLoG sUPERV|ZoR, TR Vlll;
- E047xxx - KINEZIOLOG, TR Vll/1.

Novo DM KINEZIOLOG

obrazložitev: Delovne pristojnosti kineziologa lahko opredelimo z vidika vseh nivojev
organiziranosti zdravstva v Sloveniji (primarni, sekundarni in terciarni). Njihove kompetence so
skladne s priporočili zdravstvenih in delovnih organizacij kot tudi pomembnih strateških listin,
sprejetih s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), odgovornih resorjev EU ter
ministrstev Republike Slovenije. Skrb za zdravje, dvig gibalne učinkovitosti, ustvarjalnosti in

delazmoŽnosti sodi v gospodarno ravnanje džave.

V zdravstvu, pa tudi socialnem varstvu, je pri zasledovanju primarnega cilja - skrb za zdravje
|judi, pomemben posredni finančni učinek, ki bi ga povzročila uvedba regulacije poklica
kineziolog. Upoštevali bi lahko zmanjšanje izdatkov zdravljenja, saj se zaradi izvajanja
preventivnih programoV na področju gibanja zmanjŠuje moŽnost poškodb in obolelosti ter število
zdravstvenih obravnav. Ko je kineziolog vključen tudi v proces zdravljenja, se lahko v nekaterih
primerih ta čas skrajša. Pozitiven posreden finančni učinek pa ima vključevanje kineziologa v
program rehabilitacije, saj se pacient hitreje vrne v delovno okolje.

Z namenom ustreznega vrednotenja stopnjevanih delovnih mest psihologov in kliničnih
psihologov je treba opredeliti novo DM klinični psiholog supervizor, Vll in DM psiholog l, Vll.

Prav tako se z namenom vrednotenja stopnjevanih delovnih mest je treba določiti novo delovno
mesto DM lNŽENlR oRToTlKE lN PRoTET|KE ter DM lNŽENlR oRToTlKE lN PRoTET|KE
SPECIALIST, VII/2. TR.

Diplomirani inŽenirji ortotike in protetike so diplomanti Zdravstvene fakultete. Njihova znanja so
primerljiva zznaryi fizioterapevtov in delovnih terapevtov. Trenutno so v primerjavi s fizioterapevti
in delovnimi terapevti razvrščeni v niŽje plačilne razrede, čeprav opravljajo delo v okviru istih
rehabilitacijskih timov, imajo isto stopnjo izobrazbe (z opravljenim strokovnim izpitom na
Ministrstvu zazdravje) in se kontinuirano dodatnoizobraŽujqo in si pridobivajo dodatna tehnična
kot zdravstvena znanja.

Skupaj ocenjene finančne posledice na letni ravni za točko b):
Dvig za 1 PR in umestitev kineziologov med zdravstvene poklice: 1,30 mio eur

c) Določitev delovnih mest v zdravstveni negi - posebni pogoji dela

Vzadnjem času smo na področju zdravstvene nege opaŽali trend, da se predvsem zaradi skoraj
izenačenja vrednotenja delovnih mest v zdravstveni negi glede na stopnjo izobrazbe, ob
neupoštevanju specifičnih obremenitev, ki se lahko v času opravljanja dela spremenijo' odhodov
zaposlenih s sekundarne ravni zdravstva na primarno.
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Za zdravnike in zobozdravnike to ureja 6. člen Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08), ki omogoča pravilnejše uvrščanje zdravnikov in

zobozdravnikov na delovna mesta z določitvijo posebnih pogojev dela, ki so na za razporeditev
na določeno delovno mesto določeni kot eden od pogojev. Nanašajo se predvsem na teŽje

delovne obremenitve oziroma teŽje delovne pogoje. Prav tako omogočajo fleksibilnost v delu' da

če se zdravniku oziroma zobozdravniku pogoji dela spremenijo, se z njim sklene pogodba o

zaposlitvi za ustrezno višje oziroma niŽje uvrščeno delovno mesto.

Predhodno opisano rešitev Želimo implementirati na področju zdravstvene nege, saj menimo, da

bo le ta pripomogla k bolj ustreznemu razporejanju na delovna mesta in zmanjšala odliv kadra iz

okolij z višjimi delovnimi obremenitvami.

Proces dela zdravstvene nege je odvisen od kliničnega stanja pacienta, zatoje paciente treba po

enotni metodologiji razvrstiti oziroma kategorizirati skladno z najnovejšimi spoznanji stroke

zdravstvene nege v (tri) Štiri razrede oziroma kategorije. Vsaka kategorija odraža zahtevnost in

teŽavnost dela zdravstvene nege' Tako je skladno s povprečnimi kategorijami obravnavanih
pacientov v organizacijski enoti moč določiti teŽavnost delovnih pogojev. lz enotne kategorizacije
pacientov tako povsem logično izhaja, da so med organizacijskimi enotami merljive razlike na

podlagi katerih lahko razvrstimo zaposlene v zdravstveni negi v ločene skupine glede na

teŽavnost delovnih pogojev oziroma posebnih pogojev dela v organizacijski enoti.

S pomočjo povprečne kategorizacije pacientov v organizacijski oz. delovni enoti bi Želeli določiti
posebne pogoje dela tudi za zaposlene v zdravstveni negi.

Skupaj ocenjene finančne posledice na letni ravni za točko c):
Dvig v E03 v bolnišnicah za 1 PR: 19,67 mio eur
Dvig E03 v bolnišnicah za 2 PR: 39,34 mio eur
Dvig E03 v bolnišnicah za 3 PR: 59,01 mio eur

d) Dopolnitev tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije z delovnimi mesti plačne skupine E1

Vzaključnem delu pogajanj leta 2018 in ob pripravi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost

zdravstva in socialnega varstva Slovenije (60/18) je del, ki se je nanašal na delovna mesta plačne

skupine El izpadel in ga je treba samo ponovno umestiti.

e) Sprememba Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije v delu, ki se nanaša na kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz
plačne podskupine E3

Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3 so naslednji:

Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali

zdravstvene sluŽbe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra) in velja

tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo

naslednji kriteriji:

Strokovni vodja I nad 500 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
Strokovni vodja ll od 351 do 500 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
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Strokovnivodja lll
Strokovnivodja lV
Strokovni vodja V
Strokovnivodja Vl
Strokovnivodja Vll

od 201 do 350 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
od 51 do '100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi

Predlagamo ustrezno zniŽai1e števila zaposlenih kot kriterij uvrščanje vodstvenih delovnih mest
strokovnih vodji.

Skupaj ocenjene finančne posledice na letni ravni za točko e):
Dvig za 1 PR: 0,44 mio eur

Đ Umestitev in ustreznejše vrednotenje detovnega mesta zdravstveni administrator v
plačno skupino E4 - zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci

Delo zdravstvene administratorke/administratorja poteka v timu z zdravnikom, medicinsko sestro
in pacientom in predstavlja pomemben in nujen delzdravstvene obravnave pacienta. Umestitev
delovnega mesta zdravstveni administrator v plačno podskupino J2, ki za1ema delovna mesta
administrativnih delavcev (gre za delovna mesta, kot so pisarniški referent, tajnica, arhivar,
poslovni sekretar itd.), ki So povsem ločena od zdravstvene obravnave pacienta ter stika s
pacientom, je povsem neustrezna. Področje zdravstvene administracije je nasprotno v svojem
temelju Vezano in predstavlja pomemben člen pri celostni obravnavi pacienta, pri čemer je za
natančno administrativno obdelavo podatkov pacienta potrebno znanje tudi s področja
strokovnega medicinskega izrazoslovja.

sprememba poimenovanja delovnega mesta Jo25o2g, J025024, Jo25o25 Zdravstveni
administrator v Zdravstveno administrativni sodelavec in premaknitev delovnega mesta iz
plačne skupine J v plačno podskupino E4.

Predlagamo naslednjo umestitev:

E045xxx - ZDRAVSTVENO ADM|N|STRAT|VN| SODELAVEC V (t), TR V;
E045xxx - ZDRAVSTVENO ADM|N|STRAT|VN| SODELAVEC V (il), TR V;
E045xxx - ZDRAVSTVENO ADM|N|STRAT|VNI SODELAVEC V (ilt), TR V

Skupaj ocenjene finančne posledice na tetni ravni za točko f):
Dvig za 1 PR: 1,36 mio eur
Dvig za 2 PR: 2,71 mio eur
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