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SPOROČILO ZA JAVNOST KOORDINACIJE ZDRAVNIŠKIH ORGANIZACIJ (KZO)

Izjava za javnost Koordinacije zdravniških organizacij: Plače in dodatki k plačam
zdravnikov, kot način pribijanja na križ

Ljubljana, 19. april 2021 - Koordinacija zdravniških organizacij (KZO), ki jo sestavljajo Zdravniška
zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
Slovenije in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, se z današnjo
izjavo za javnost odziva na posplošene razprave glede izplačil plač in dodatkov v času epidemije,
objave bruto zneskov plač zdravnikov, ki zajemajo tudi Covid-19 dodatke za več mesecev in
plačilo številnih opravljenih nadur, ponekod tudi poračune plač iz znanstveno raziskovalnega
dela, s čimer se ustvarja velika škoda.

Velika večina zdravnikov, ki so požrtvovalno opravljali delo v času epidemije, se ob tem upravičeno
čuti prizadeto. Številni zdravniki so delali veliko več, kot običajni javni uslužbenci, ker je bil to v
času epidemije (velikokrat tudi, ko epidemije ni je enako!) to edini način, da je bilo delo opravljeno.
Niti zamisliti si ne smemo, kaj bi bilo, če bi vsi zaposleni v zdravstvu delali samo 40 ur tedensko, kar
je sicer obveza javnih uslužbencev.
Zavajajoče in zlonamerne navedbe ustvarjajo med ljudmi razdor v težkih časih, ko še kako
potrebujemo sodelovanje in zaupanje.
Poudarjamo, da gre pri dodatku za delo v času epidemije za dodatek, določen s Kolektivno pogodbo
za javni sektor. Ta velja za več kot 160.000 javnih uslužbencev, torej za dodatek, ki je bil uveljavljen
znotraj enotnega plačnega sistema v letu 2008, ki je bil s strani zdravniških organizacij prepoznan
kot razlog za marsikatere nakopičene težave v zdravstvu. Razprava o tem ali je prav, da je delo v
času epidemije nagrajeno z dodatkom v odmernem odstotku ali v nominalnem znesku, je zagotovo
na mestu. Vprašanje nagrajevanja bi bilo, ob drugačni ureditvi plačnega sistema, lahko rešeno v
socialnem dialogu s predstavniki poklicnih skupin. Sprememba pa je, dokler bomo ujetniki
obstoječega plačnega sistema, kjer se mora za sleherno spremembo strinjati večina od več kot 40-ih
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, utopija.
Primerjave izplačil dodatkov zdravnikov s strežnicami, bolničarkami in ostalimi najnižje uvrščenimi
javnimi uslužbenci v plačni skupini J, ki so po našem mnenju sramotno nizki prav zaradi prenizkih
plač, so medijsko odmevne, čeprav sta tudi čistilka ali vzdrževalec, npr. na RTV Slovenija, prejela
nesorazmerno nižje izplačilo dodatka, kot tam zaposleni novinarji ali uredniki.

V KZO zahtevamo, da se morebitne kršitve delovno-pravne zakonodaje in izplačila dodatkov,
prednostno obravnavajo po za to predpisanih postopkih s strani pristojnih. Organizacija dela je stvar
delodajalca. Slabo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov skupaj s prenovo plačnega sistema, že
leta kliče po radikalnih spremembah.
Nadejamo se, da bodo politični odločevalci, končno doumeli, da je čas za korenite spremembe.
Slovenci si kot državljani Evrope zaslužimo varno, kvalitetno, socialno pravično in dostopno zdravstvo.
V KZO ga skupaj s pacienti pričakujemo že leta.
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