
Ministrstvo za javno upravo

Številka: 101-2/2021-2
Datum:  01. 06. 2021

ZADEVA: Odgovor zbornice na vabilo k podpisu aneksov h kolektivnim pogodbam, katerih 
stranka je zbornica

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je dne 27. 5. 2021 s strani Ministrstva za 
javno upravo (v nadaljevanju: MJU) prejela vabilo na podpis aneksov h kolektivnim pogodbam, 
katerih stranka na strani delodajalcev je zbornica (Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Aneks h 
Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi). Zbornica je bila vabljena, da se udeleži podpisa 
aneksov dne 1. 6. 2021 in 2. 6. 2021.

Zbornica pojasnjuje, da se podpisov aneksov h kolektivnim pogodbam, katerih stranka je, ne bo 
udeležila. Zbornica je namreč vabilo k podpisu aneksov prejela manj kot teden dni pred njihovim 
podpisom, hkrati ni bila v nobeni fazi vpletena v postopek pogajanj, ki so vodila do sklenitve 
Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih 
uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni 
dopust za leto 2021, čeprav je slednji razlog, zaradi katerega se sklepajo aneksi. Ker se organi 
zbornice v tako kratkem roku niso mogli opredeliti do predlaganih aneksov, se predsednica 
zbornice ne bo udeležila njihovega podpisa, ki bo 1. in 2. 6. 2021. Zbornica bo (naknadno) pristopila 
k podpisu aneksov pod pogojem, da bodo organi zbornice izrekli pozitivno mnenje k njihovi 
vsebini.

Od MJU pričakujemo, da v bodoče zbornico obravnava kot enakopravnega partnerja kolektivnih 
pogajanj.

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

101-2/2021-2
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Pripravil-a:
Anže Kimovec
Pravnik II

Peter Renčel univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za pravne zadeve

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
Predsednica

Vročiti po el. pošti:

- Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si 
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