SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Dalmatinova 4, Ljubljana

Datum: 18.4.2013

Vladni pogajalski komisiji
Gospod minister dr. Gregor Virant
Stališče Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije do vladnih pogajalskih izhodišč
za varčevanje v javnem sektorju.
Na seji z udeležbo 132 predsednic/predsednikov sindikatov zavodov iz vseh dejavnosti, ki jih
zastopa SZSVS, so se prisotni soglasno odločili, da tudi za ceno dolgotrajne stavke članstvo
ne bo dovolilo posega v dodatke za manj ugodni delovni čas in za posebne obremenitve ter
delovno dobo.
S plačno reformo so predvsem zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu dodatke že
znižali.
-

-

Dodatek za delo na dan praznika smo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
prejemali v višini 130 %, kar je bilo največ v javnem sektorju, sedaj znaša le 90%
osnovne plače;
Dodatek za delo v nedeljo je znašal 100% osnovne plače, sedaj le 75%;
Dodatek za nočno delo 50 + 10 = 60 %, sedaj le 30 + 7 = 37%;
Pripravljenost 30% + nedeljski ali praznični in nočni, če je bila pripravljenost v tem
času, sedaj le 20%;
Delo preko polnega delovnega časa prej 50%, sedaj le 30%.

Da so ti novi dodatki zelo prenizki, je dokaz v dejstvu, da ga ne sprejemajo vsi tisti, ki bi
morali k takim razporeditvam dati soglasja. Zato je na nekaterih oddelkih že težko organizirati
delo.
V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije ugotavljamo, da smo zaradi sistema
plačil bistveno prikrajšani, saj se večini ne izplačuje odrejenih ur dela kot nadure, kljub
dejstvu, da imajo javni uslužbenci tudi več kot 200 opravljenih in neplačanih ur viška.
Ne glede na zakon pa jih ne morejo niti koristiti.
Kljub dejstvu, da delavci niso v pripravljenosti, jih kličejo domov, da pridejo na delo. Celo
tega dela jim ne plačajo kot nadurno delo. Pri tem pa ugotavljamo neenakopraven odnos
vodstva zavodov do posameznih poklicnih skupin pri teh izplačilih.
Ker nimamo sprejetih ustreznih kadrovskih normativov, se nam kopičijo ure in je
preobremenjenost prevelika.
Hočejo nam znižati plače. Kam še, če so že sedaj mizerne.

Minimalna plača znaša 783,66 €, bolničar mora delati za bruto plačo 746,02 € in torej
opraviti dve (II) nedelji brez nedeljskega dodatka, ker je le-ta vštet v minimalno plačo.
Srednja medicinska sestra, zobotehnik in še je teh delajo za 872,74 € ali 90 € nad minimalno.
Ves srednji medicinski in socialni kader je nekoč spadal v srednji sloj, sedaj pa med reveže.
Mi ne moremo dati ničesar več!
S pooblastilom plebiscitarne odločitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov z dne 16. 4. 2013.
Zvonko Vukadinovič, predsednik
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