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PETICIJA DRŽAVNEMU ZBORU RS 

ZAHTEVA ZA IZLOČITEV ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV IZ ENOTNEGA PLAČNEGA SISTEMA JAVNEGA 

SEKTORJA 

 
1. Podpisnik te peticije ugotavljam, da enotni plačni sistem po Zakonu o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17, 84/18 in 204/21) ni primeren zakonski okvir za določanje plač zdravnikov in zobozdravnikov in, poleg 
ostalih potrebnih reformnih ukrepov v zdravstvu, ne predstavlja mehanizma za zagotavljanje učinkovitega 
in dostopnega javnega zdravstvenega sistema iz naslednjih razlogov: 
a. Javni zdravstveni zavodi so financirani po sistemu, ki je odvisen od števila opravljenih storitev, kot je opredeljeno v Splošnem 

dogovoru ter iz ZZZS kot posebne blagajne. Ker so osnovne plače kot največja stroškovna postavka javnih zdravstvenih zavodov zaradi 

ZSPJS določene rigidno, zdravstveni zavodi nagrajevanja zaposlenih ne morejo prilagajati dejanskemu številu opravljenih in plačanih 

storitev. 
b. Ker javni zavodi nimajo mehanizmov, s katerimi bi plačo bolj vezali na učinkovitost, jih to postavlja v neenakopraven položaj 

primerjalno z izvajalci zdravstvene dejavnosti v zasebnem sektorju, za katerega omejitve iz ZSPJS ne veljajo. ZSPJS tako brez realnega 

razloga vodi v razkroj javnega zdravstva. 
c. Rigidnost urejanja plač v ZSPJS in popravki plačnega sistema so povzročili anomalije, ki jih ni mogoče več sanirati. Prišlo je do 

situacije, ko tudi delavci, ki niso odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti, dosegajo plače enake zdravniškim, večkrat pa celo presegajo 

plače mlajših zdravnikov. Primerov je zaradi naraščanja števila vodilnih zdravstvenih delavcev čedalje več. Takšno stanje je brez 

precedensa v slovenski zgodovini in brez primere v Evropi. Pripeljalo bo do še večjega pomanjkanja zdravnikov, ker bodo zdravniki 

odhajali v tujino ali v zasebni sektor, maturanti, ki imajo pogoje za študij medicine pa se bodo  odločali za druge  poklice, kjer bodo za 

enako ali celo višjo plačo nosili  manjšo odgovornost. 
d. ZSPJS je oblikovan ob predpostavki, da je število interesentov za zaposlitve v javnem sektorju večje od števila prostih delovnih 

mest in pusti povsem nerešene situacije deficitarnosti zdravniških delovnih mest. 
2. Podpisnik te peticije ugotavljam,  da je iz razlogov iz prejšnje točke potrebno zdravnike in 
zobozdravnike izvzeti iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ureditev plač bolj prilagoditi specifikam 
zdravstvenega sektorja. Zato podpisnik peticije zahtevam, da se bodisi  iz ZSPJS ter na njegovi podlagi 
sprejetih predpisov črta plačna podskupina zdravnikov ter zobozdravnikov  ali sprejme  poseben  sistemski 
zakon, ki bo  urejal plače  zdravnikov in zobozdravnikov in po potrebi ostalih zaposlenih v zdravstvu ločeno 
od ostalega javnega sektorja in ki bo prepustil urejanje teh plač v celoti kolektivnim pogodbam dejavnosti 
in poklicev s področja zdravstva. 
 
              SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV  (obvezno obkljukati, če se strinjate) 
Podpisani/podpisana 

________________________________________stanujoč/a_______________________________________________________________ 

dajem soglasje Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti (v nadaljevanju: Komisija) 

in FIDES-u, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (v nadaljevanju FIDES), da za namen obravnave moje peticije oziroma vloge 

zbira, obdeluje in po potrebi (izključno za namen obravnave moje peticije oziroma vloge) posreduje domačim pristojnim javnim organom 

moje osebne podatke oziroma moje občutljive osebne podatke, ki sem jih Komisiji ali FIDES-u sam/-a predložil/-a v svoji peticiji oziroma 

vlogi in (morebitnih) prilogah, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  

Seznanjen/-a sem:  

‒ z Obvestilom o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov (objavljen na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si) pod zavihkom Druge 

dejavnosti najdete zavihek Peticije,  in z informacijo, objavljeno na spletni strani FIDES-a| https://sindikatfides.si/varstvo-osebnih-

podatkov/informacije-v-zvezi-z-osebnimi-podatki-za-peticijo-dz-rs-zahteva-za 

‒ da se moji osebni podatki zbirajo in obdelujejo na podlagi 45. člena Ustave Republike Slovenije, 23. in 24. člena Zakona o Državnem 

zboru ter 6. in 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov,  

‒ s pravico, da lahko soglasje kadarkoli prekličem.                                                                                                                                                
                                                                                          PODPIS: 

 
                                                                                                           ________________________________                                                                           
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