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- Vlada RS 

- Ministrstvo za zdravje 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 
 

 

Poziv Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije Vladi RS, Ministrstvu za 
zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije v imenu zaposlenih v zdravstvu in socialnem 
varstvu apelira na vse ključne odločevalce, da v teh kritičnih in izjemno resnih razmerah ob 
sprejemanju nujnih ukrepov za zajezitev nadaljnjega širjenja koronavirusa, stori vse, da z  zadostnimi 
ukrepi  prepreči kolaps zdravstvenega in socialnovarstvenega sistema. Njegove zmogljivosti, zlasti 
kadrovske, bodo v naslednjih dneh in tednih na resni preizkušnji. 
 
Zdravstveni delavci in sodelavci na vseh nivojih izvajanja zdravstvene dejavnosti, zaposleni v socialnih 
zavodih so že leta kadrovsko podhranjeni in izgoreli. Njihove obremenjenosti v zadnjih dneh so 
izjemne, pričakovati je še večje. Zagotavljamo, da z vsemi napori in v skladu s poslanstvom svojega 
poklica delajo vse, da pacientom, varovancem, uporabnikom zagotavljajo varno, kakovostno nego ter 
oskrbo. Izpostavljajo sebe za zaščito zdravja in življenja vseh ostalih. V sindikatu se zahtevnosti 
trenutne situacije zavedamo, vendar pa ravno zato pozivamo Vlado in resorna ministra, da nemudoma  
z dodatnimi ukrepi: 
 

- zagotovijo ustrezno in zadostno zaščitno opremo za vse zaposlene, 

- preprečijo nestrpnost in agresijo do zaposlenih,  

- Vlada RS naj nemudoma zagotovi dodatna finančna sredstva za plačilo povečanega 
obsega dela oz. pravno podlago za možnost dodatnega plačila prekomerne 
obremenjenosti zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu,  

- da se zaposlenim prizna izplačilo dodatka po 11.točki 39.čl. Kolektivne pogodbe za 
javni sektor (delo v rizičnih razmerah – epidemija), 

- Vlada RS naj zagotovi podlago in rešitev za neizkoriščen dopust, saj zaposlenim zaradi 
izvajanja nemotenega delovnega procesa ne bo omogočeno koriščenje dopusta iz 
preteklega koledarskega leta do 30.6. 

  
 
Delodajalcem naj se izdajo jasna navodila glede organizacije dela zlasti: 
 

- zaposlenim, ki so zaradi izrednih okoliščin in izpadov pozvani na delo v skladu z 
določili ZDR-1 in kolektivno pogodbo zagotovi izplačilo nadurnega dela, 

- možnost izvajanja dela od doma, kjer je to mogoče,  

- zaposlenim, katerih prisotnost na delovnem mestu ni nujno potrebna zaradi varovanja 
življenja, zdravja ali premoženja se omogoči plačane odsotnosti zaradi elementarne 
nesreče v skladu z 38.čl. Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva (izredni dopust do 7 dni), 

- odredi čakanje na delo na domu, 
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- nemudoma se preneha enostransko odrejanje dopusta saj je to v  nasprotju z določili 
ZDR-1,. 

 
Pričakujemo, da boste, ne le z besedami, ampak tudi  z realizacijo zgoraj naštetega zaposlenim, ki jih 

danes označujete za ključne in nepogrešljive za normalno delovanje, izkazali svoje spoštovanje.  
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