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Zadeva: Napoved stavke v dejavnostih zdravstva ln socialnega varstva s pričetkom
L5.2.2022

Spoštovani,

reprezentativni sindikati, ki delujemo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, vas
skladno z določbo 8. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št.23/91}obveščamo:

l. da je Stavkovni odbor SZSVS dne 3. 2. 2022 sprejel sklep o razglasitvi stavke v
dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, kise bo pričela dne 16. 2.2022,

Il. Republiški odbor sDzNs je 31.1.2022 spreje! sklep, da se preimenuje v Stavkovni
odbor in sklep, da se razglasi stavka v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi z
začetkom t6.2.2022,

lll. da ie predsedstvo SZS Pergam dne 3. 2. 2022 sprejelo sklep o razglasitvi stavke v
deiavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki se bo pričela dne 16. 2.2022 ob 7. uri
in bo trajala do 22. ure istega dne.

tV. da je Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije sklep o
napovedi stavke sprejel dne 31. 1.2022,

V. da je lzvršilni odbor Sindikata zdravstva Slovenije (sPUKcl sprejel sklep o stavki dne
28.1.2022,

Vl. da je glavni odbor Sindikata centrov za socialno delo SINCEOT dne 3.2.2022 sprejel
sklep o začetku stavke v dejavnostl centrov za socialno delo,

Vl!. da je na podlagi sklepa GO SVIZ !n opredeljevanja zaposlenih v zavodih predsedstvo
sindikalne konference oš in zavodov za otroke in mtadostnike s osebnimi potrebami
SVIZ 4.2.2022 sprejelo sklep o razglasitvi stavke v zavodih za usposabljanje, delo in
varstvo, ki se bo pričela dne 16. 2.2022 ob 7. uri in bo trajala do22. ure istega dne.
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1. Stavka se izvede za izpolnitev naslednjih stavkovnih zahtev:

1. Dvig vrednotenja delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu primerljivo
z delovnimi mesti zdravnikov in zobozdravnikov, za šest plačnih razredov, s

čimer bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja
pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti !n poklicnimi skupinami v
skladu tudi z Dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Ur.l. Rs, št. L&Llzl|.

2. Sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, v skladu
s Stavkovnim sporazumom med Vlado Rs, szsvs in SDZNS (Ur. l. Rs, št.
80/2018) ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS in
sindikati, vključenimi v Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega

sektorja (Ur. l. Rs, št.80/2018).
3. Plačilo stavke stavkajočim v višini, kot če bi delali.

2. Stavka se izvede v dejavnosti zdravstva in socialnega Varstva in se bo pričela v sredo, 16.
2.2022 ob 7 . uri, ter bo trajala do 22. ure , v skladu s sprejetimi sklepi in stavkovnimi pravili
ter izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa in organizacijo dela v času
stavke.

3. Za razrešitev stavkovnih zahtev se oblikuje Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov
zdravstva in socialnega varstva, ki jo sestavljajo vodje stavkovnih odborov sindikatov,
podpisnikov tega dokumenta.

4. Za razrešitev stavkovnih zahtev iz 1. točke te napovedi, pozivamo k takojšnemu začetku
pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev ter predlagamo sklic sestanka z resorno
pristojnimi ministrstviglede zagotavljanja minimuma delovnega proceso v času stavke.

Priloga
sklepi o razglasitvi stavke v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva
izjava o načinu zagotovitve minimumo delovnega procesa in organizacijo delo v času
stovke, ki se bo v dejavnosti zdrovstva in socialnego varstva

vodja stavkovnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

lrena ttešič čujovič
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lzjava o načinu zagotovitve m|nimuma delovnega procesa in organizacijo dela v času stavke,
ki se bo v dejavnosti zdravstva ln socialnega varstva pričela v sredo, L6.2. 2022 ob 7. uri in
bo trajala do 22. ure istega dne

8. člen Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/9L| določa, da se v dejavnostih posebnega

družbenega pomena stavka napove organu upravljanja in poslovodnemu organu oziroma
delodajalcu, sindikatu, če sindikat ni organizator stavke, in pristojnemu organu
družbenopolitične skupnosti najpozneje 10 dni pred začetkom stavke tako, da se pošljeta sklep
o začetku stavke in izjava o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa, ki zagotavlja
varnost ljudi in premoženja alije nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali deto
drugih organizacij.

52. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da morajo zdravstveni delavci v času stavke
zagotavljati bolnikom/Varovancem nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo.

V poglavju V. Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je

določeno, da sindikati lahko organizirajo in vodijo stavko pod pogoji, kijih določa zakon in ta
pogodba.

9. člen Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi določa, da so zaposleni v

zdravstveni negi v času stavke dolžni opravljati storitve zdravstvene nege, katerih opustitev bi

vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja bolnikov in varovancev.

1. lzjava o zagotovitvi minimuma delovnega procesa

Aktivnosti in zagotovitev minimuma delovnega procesa v času stavke se podrobneje usklajuje
med sindikalnim zaupnikom ali zaupniki oziroma stavkovnimi odbori v zavodu, podpisnikov te
izjave, ter vodstvi zavoda.

Stavka v deiavnosti zd ravstva in socialnega varstva se bo oričela dne 16.2.2022 ob 7. uri in
bo traiala do 22. ure istega dne. Za vsak oddelek oz. enoto se bovd m
zavoda organiziralo delo tako. da bo zagotovlieno nemoteno izvaiani v zakonih in
kolektivnih oopodba h določenesa minimalneea obseea zdravstven ih storitev. zdravstvene

z

nege in oskrbe kot ob nedeliah in ora znikih, prav tako se ne bo izvaialo samoplačniške
deiavnosti.

A. V zdravstvenih domovih in bolnišnicah

Med stavko zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo zdravstveno dejavnost v
skladu s sprejetimi strokovnimi standardi in etičnimi kodeksi.
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Med stavko se bo morala zagotavljati nujna medicinska pomoč, nega in oskrba. Neprekinjeno

se bodo morale izvajati tiste zdravstvene storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v

nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt (zlasti: zdravljenje vročinskih stanj in infekcij,
zdravljenje poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi preložitev neposredno
povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt,
druge storitve nujne medicinske pomoči, opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe
najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih točkah (triažni pregledi), in storitve
zdravstvene nege, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja (ohranjanje

življenjsko pomembnih funkcij, zagotavljanje nujne medicinske pomoči in zdravstvene nege,

opravljanje nujnih reševalnih prevozov, vse storitve zdravstvene nege v zvezi s porodom). V
vsakem primeru morajo biti opravljene tudi vse zdravstvene storitve za otroke do 18 let ter za
starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter izvedeni vsi

ukrepi, ki zagotavljajo preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

B. V socia !novarstvenih zavodih in nosebnih socialnovarstvenih zavodih

Delo v vseh socialnovarstvenih in posebnih socialnovarstvenih zavodih poteka kot na dan

nedelje. V času stavke se opustijo Vse ne nujne storitve; npr. posteljne kopeli, transferji,
nadstandardne storitve, delovna terapija, ne nujna spremstva, obnovitvena in preventivna

fizioterapija.

Tisti zavodi, ki izvajajo storitev pomoči na domu, v času stavke izvajajo celoten nabor storitev,
povezanih s temeljno nego in oskrbo ter samo nujna opravila znotraj sklopa nalog, ki sodijo v
gospodinjsko pomoč in podporne storitve.

c. V zavodih za usoosabliani e in varstveno-delovnih centrih

Delo v zavodih za usposabljanje in varstveno-delovnih centrih poteka tako, da se v času stavke
opustijo Vse ne nujne storitve; npr. storitve izobraževanja in usposabljanja, različne delavnice,
delovno terapevtske, fizioterapevtske in logopedske storitve, ne nujna spremstva. Na voljo so
nujne storitve, kot so pomoč respiratornega fizioterapevta, medicinske sestre in nujna nega.

Za otroke in mladostnike, ki so vključeni v vzgojno izobraževalni program in za druge osebe,

za katere se v času stavke ne izvajajo terapevtski programi se zagotovi varstvo.

D. Na centrih za socialno delo

V času stavke se izvajajo vsa nujna javna pooblastila v smislu prve točke prvega odstavka 7.

člena Zakona o stavki, kot npr. nujne naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini
Družinskem zakoniku, v celoti se izvajajo naloge interventne službe in kriznih namestitev.
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Tisti CSD, ki izvajajo storitev pomoč družini na domu, morajo v času stavke izvajati celoten
nabor storitev, povezanih s pomočjo pri temeljnih dnevnih opravilih ter nujna opravila znotraj
sklopa nalog, ki sodijo v gospodinjsko pomoč.

Vsi socialnovarstveni programi, ki imajo nastanitveni značaj, se izvajajo v celoti (materinski

domovi, zavetišča za brezdomce ipd' ).

Uporabniki lahko v času stavke vse vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pošljejo po
rednialie-pošti, lahko jih tudioddajo na za to namenjenih mestih na CSD. osebno jih lahko
vložijo po stavki, zato se strank v času stavke na CSD osebno ne sprejema.

E. V lekarnah

Lekarne bodo zaprte. Tam, kjer bodo lekarne zaprte, se bo na posameznih območjih, kjer
delujejo javni zavodi, opravljala dežurna služba. V lekarnah se bodo izdajala zdravila,
predpisana na recept istega dne, in nujna zdravila' V lekarnah bo v tem času mogoče dobiti
tudi zdravila, ki jih je sicer mogoče dobiti brez recepta, a so namenjena npr. zdravljenju
bolečinskih ali vročinskih stanj.

Ljubljana, 4.2.2022

S spoštovanjem,

vodja stavkovnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

trena llešič čujovič t. r.

vodja stavkovnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

vodja stavkovnega odbora Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.
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vodja stavkovnega odbora Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam

Vladimir Lazić l. r.

vodja stavkovnega odbora SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije

Mateja Klep Breskvar l. r.

vodja stavkovnega odbora SINCE 07 - Sindikat centrov za socialno delo

Perica Radonjič l. r.

vodja stavkovnega odbora Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Branimir štrukelj l. r.
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