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Zadeva: Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi - predlog 
za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
- uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) je Vlada Republike Slovenije na ...... redni 
seji dne......  pod točko .......... sprejela naslednji 

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v 
zdravstveni negi o ureditvi delovnih mest in plač v skupini E3 za srednje medicinske sestre na 
delovnih mestih, kjer opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

2. Vlada Republike Slovenije je pooblastila ministra za javno upravo Boruta Pahorja in ministra za 
zdravje Dorjana Marušiča, da z reprezentativnimi sindikati skleneta in podpišeta navedeni aneks. 

Priloge:
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi o ureditvi delovnih mest in plač v 
skupini E3 za srednje medicinske sestre na delovnih mestih, kjer opravljajo aktivnosti in kompetence 
diplomiranih medicinskih sester s prilogama,
- obrazložitev,
- predlog Sklepa Vlade RS, 
- mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo,
- mnenje Ministrstva za finance.

                                                                                                    mag Helena KAMNAR
                                                                                                GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 2, Ljubljana,

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE RS
Gregorčičeva 20
1000 LJUBLJANA

gp.gs@gov.si



- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, Ljubljana.

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Ivan Eržen, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/

5. Kratek povzetek gradiva
/

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1



/OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov
- obveznosti za druga javno finančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov

Finančnih posledic ta ureditev v bistvu ne prinaša. Slovenija je namreč v pristopnih pogajanjih 
reševala tudi izobraževanje medicinskih sester, ki sodi med regulirane poklice. V zdravstveni 
dejavnosti so bile takrat pretežno zaposlene SMS s štiriletno strokovno izobrazbo, ki pa v skladu z 
izobraževalnimi programi niso dosegale formalnih pogojev in ustrezno pridobljenih kompetenc, s 
katerimi bi jim lahko priznali usposobljenost za medicinsko sestro po Direktivi 2005/36 ES, ki je 
zahtevala najmanj 10 letno osnovno izobraževanje in nadalje 4800 ur izobraževanja za medicinske 
sestre. Pogoje za priznanje kvalifikacije so izpolnjevale višje medicinske sestre, ki se jim je v skladu 
s predpisanimi pogoju priznala kvalifikacija in so lahko ostale na delovnih mestih diplomiranih 
medicinskih sester. Ob uveljavitvi direktive je prišlo tudi do finančnih posledic. ZZZS je v svojih 
kalkulativnih elementih, ki jih uporablja za izračun plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti že 
upošteval zahtevo po višji kvalifikacijski strukturi, ki pa je izvajalci še niso v celoti dosegli. Če pa 
upoštevamo stroške, ki jih imajo izvajalci z izplačilom plač javnim uslužbencem, pa bi ob upoštevanju 
določil aneksa  prišlo do povečanja sredstev za plače. 

V spodnji tabeli je predstavljen izračun finančnih posledic, ki bi nastale za izplačevalce plač v 
primeru, da doslej ne bi plačevali povečanega obsega dela in v primeru, da bi na vseh delovnih 
mestih iz priloge 2 upoštevali največji delež dela DMS, ki ga SMS lahko opravlja, to je 70%. Čeprav 
je izračun narejen za različno delovno dobo, je najbolj smiselno upoštevati primer A, saj gre v 
povprečju za starejše javne uslužbence, ki imajo zelo dolgo delovno dobo. Kot je iz tabele razvidno, 
bi v tem primeru na letnem nivoju, znašale finančne posledice za približno 300 zaposlenih, kolikor jih 
glede na kriterije, dela na takih mestih, kjer bi bili upravičeni do plačila po tem aneksu, približno 
1.600 tisoč EUR. Kot je omenjeno že na začetku, ZZZS že zagotavlja ta sredstva v okviru 
financiranja dejavnosti po kalkulativnih elementih in večina izvajalcev je javne uslužbence na tak ali 
drugačen način tudi plačala. Zaradi tega ocenjujemo, da tudi pri izvajalcih samih ne bo prišlo do 
dodatnih finančnih obremenitev. V nekaterih primerih, kot je to UKC Ljubljana, pa se bodo stroški 
celo zmanjšali, saj je bilo izplačilo plač, kot je bilo ugotovljeno v okviru upravnega nadzora, previsoko 
in je presegalo izplačilo, ki bi ga javni uslužbenci prejeli, če bi bil aneks veljaven.

primer
delovna 
doba stanje šifra DM naziv DM 

št.napred
ovanj

znižanje 
PR

 plačni 
razred

osnovna 
plača

osnovna plača za 
obe DM - NOVO RAZLIKA NA LETO

za 300 javnih 
uslužbencev

E0350140 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 7 30 461,00
A 30 let E0370200 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 7 -1 39 1.520,00

novo E0370200 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 0 -1 32 1.320,62 1.781,62 461,00 5.532,00 1.659.600,00 

E0350140 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 6 29 435,00
B 25 let E0370200 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 6 -1 38 1.434,00

novo E0370200 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 0 -1 32 1.294,90 1.729,90 435,00

E0350140 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 5 28 411,00
C 20 let E0370200 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 5 -2 36 1.306,00

novo E0370200 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 0 -2 31 1.226,12 1.637,12 411,00
staro

PRIMERI IZRAČUNOV BRUTO MESEČNE OSNOVNE PLAČE NA  DM SMS:DMS V IT III  Z NAPREDOVANJI NA 2 DELOVNIH MESTIH IN SAMO Z NAPREDOVANJI NA DM SMS

staro

staro

Glede na vse navedeno je potrebno posebej poudariti, da zaradi uveljavitve aneksa niti v letu 2011 

SKUPAJ:



niti v letu 2012 ne bo negativnih finančnih posledic za javna sredstva (ZZZS), saj je višja 
kvalifikacijska struktura že upoštevana pri financiranju izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V večini so 
izvajalci že zaposlili na teh delovnih mestih diplomirane medicinske sestre, kot to določa direktiva. 
Nekateri izvajalci pa tega še niso uspeli zagotoviti v celoti. Tako je z vidika javnih financ pričakovati v 
naslednjih  letih nespremenjeno stanje, z vidika poslovanja posameznih izvajalcev pa bodo iz tega 
naslova imeli še približno 10 let določene prihranke.  

II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki 
projektov oziroma ukrepov:
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali 
cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno 
zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma 
ukrepa v Načrt razvojnih programov se navede:
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter 
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma ukrep je potrebno 

izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo iz 
proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. veljavne projekte in ukrepe.
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih proračunski uporabnik izvaja ter 
proračunske postavke pripadajoče navedenemu proračunskemu uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma 

ukrepov, in iz katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih projektih 
oziroma ukrepih in/ali novih projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a.
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v točkah II.a. in II.b. je možno 
povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. iz 

naslova priliva namenskih sredstev EU). Ukrepanje v primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z 
zakonom, ki ureja javne finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna./

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere NE pod točko 6a)/

Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE

Na podlagi določbe sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije se pri pripravi 
sklepa, javnost ne povabi k sodelovanju.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvu za javno upravo;
- Službi Vlade RS za zakonodajo;
- Ministrstvo za finance

Datum pošiljanja: 19. 9. 2011
Usklajeno po popravku besedilaGradivo je usklajeno:
Bistvena odprta vprašanja:



Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/

10. Gradivo je lektorirano           NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva ne
b) za nujnost obravnave da
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti ne

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

                                          Dorijan MARUŠIČ
                                               MINISTER



PRILOGA: 
- jedro gradiva

JEDRO GRADIVA
PRILOGA I: Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi o ureditvi delovnih 
mest in plač v skupini E3 za srednje medicinske sestre na delovnih mestih, kjer opravljajo 
aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo in nasl.), Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
(Uradni list RS, št.60/08) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije (Uradni list RS, št.60/08) pogodbeni stranki sklepata

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
o ureditvi delovnih mest in plač v skupini E3 za srednje medicinske sestre na delovnih 
mestih, kjer opravljajo aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre

1. člen

Problematika srednjih medicinskih sester, ki na svojem delovnem mestu v celoti ali delno 
opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester, se rešuje na način in v 
skladu z določili v točkah a, b in c in sicer:

a.) Na delovna mesta diplomirane medicinske sestre se razporedijo srednje medicinske 
sestre1, ki najmanj zadnjih deset (10) let pred uveljavitvijo tega aneksa v celoti ali delno 
izvajajo poklicne aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre v skladu z 
dokumentom Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi (Zbornica 
– Zveza, 2008 - Priloga 1) in so zaključile poklicno izobraževanje do leta 1985 po 
izobraževalnem programu za medicinske sestre. Razporedijo se na dve delovni mesti
srednja medicinska sestra z opredeljenim najvišjim 70% možnim deležem delokroga 
diplomirane medicinske sestre (priloga 2). Odgovornost za opredelitev deleža nosijo 
vodstva posameznih zavodov, nadzor nad določitvijo deležev izvaja Ministrstvo za 
zdravje v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

b.) Na delovna mesta diplomirane medicinske sestre se razporedijo srednje medicinske 
sestre, ki najmanj zadnjih deset (10) let pred uveljavitvijo tega aneksa v celoti ali delno 
opravljajo aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre v sk ladu z 
dokumentom Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi (Zbornica 
– Zveza, 2008 - Priloga 1) in so zaključile izobraževanje po programu usmerjenega 
izobraževanja. Razporedijo se na dve delovni mesti srednja medicinska sestra z 
opredeljenim najvišjim 70% možnim deležem delokroga diplomirane medicinske sestre 
(priloga 2) Odgovornost za opredelitev deleža nosijo vodstva posameznih zavodov, 
nadzor nad določitvijo deležev  izvaja Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zbornico 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Srednje medicinske sestre, razporejene v skladu s to točko aneksa, morajo pridobiti  
izobrazbo diplomirane medicinske sestre  v šestih (6) letih od razporeditve.

c.) V plačni podskupini E3 se delovno mesto pod zap. št. 5 »E035001 BABICA –
OBPORODNA NEGA« preimenuje tako,  da se glasi :  »E035001 SREDNJA 
MEDICINSKA SESTRA – BABICA«, delovno mesto pod zap. št. 37 »E037006 DIPL.

                                                  
Izraz srednja medicinska sestra opredeljuje vse nazive s pridobljeno V. st. izobrazbe (medicinska sestra, 
srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege)



BABICA V PORODNEM BLOKU IT III« pa se preimenuje tako, da se glasi: »E037006 
DIPL.BABICA V PORODNEM BLOKU ali IT III«.
Srednje medicinske sestre – babice, ki opravljajo delo v porodni sobi, se uvrščajo na 
delovno mesto »E037006 DIPL.BABICA V PORODNEM BLOKU ali IT III«.   

                                                                       2. člen

Razporeditve in z njimi povezana sklenitev novih pogodb o zaposlitvi in pogodb o 
izobraževalnih obveznostih iz prejšnjega člena se opravijo najkasneje v roku dveh (2) mesecev 
po uvelljavitvi tega aneksa.

3. člen

Zaposleni ostanejo na teh delovnih mestih do pridobitve izobrazbe, v tem obdobju se upošteva 
1. člen (točka b) tega aneksa. V primeru, da v roku šestih (6) let od razporeditve v skladu s b.) 
točko 1. člena tega Aneksa srednje medicinske sestre ne pridobijo izobrazbo diplomirana
medicinska sestra, se jih prerazporedi na delovna mesta, za katera izpolnjujejo pogoje glede na 
pridobljeno izobrazbo. Za prosta delovna mesta se lahko sklepajo pogodbe o zaposlitvi le z 
osebami, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, skladno z 20. členom Zakona o 
delovnih razmerjih.

                                                                      4. člen

Zaposlene iz b točke 1. člena, ki ne želijo dopolniti formalne izobrazbe, se prerazporedi na 
ustrezno delovno mesto glede na pridobljeno izobrazbo.

                                                                      5. člen

Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne ………

Borut Pahor
Minister za javno upravo

Zvonko Vukadinovič 
Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva  Slovenije

Dorijan Marušič 
Minister za zdravje  

Darinka Auguštiner 
Sindikat zdravstva in socialnega 
skrbstva Slovenije

Jelka Mlakar 
Sindikat delavcev v zdravstveni  negi 
Slovenije

Matija Cevc
Sindikati v zdravstvu – Pergam  



Priloga 1

Dokument: Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi, Zbornica 
zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Zdruzene kompetence.txt

Priloga 2

Seznam delovnih mest, na katere je možno prerazporejanje zaposlenih v skladu s tem aneksom

Zap.št.  šifra DM    Naziv DM % delež1

39 E037008   DMS - DELO S CITOSTATIKI                                                               20%

47 E037016   DMS V DIALIZI I                                                                                      70%

48 E037017 DMS V DIALIZI II                                                                                      50%

49 E037018   DMS INTENZIVNI NEGI                                                                           50%

50  E037019 DMS V INTENZIVNI TERAPIJI I, II                                                           70%

51 E037020   DMS V INTENZIVNI  TERAPIJI III                                                             70%

62 E037031   DMS - DELO V KONT. OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA 
SEVANJA 

50%

41 E037010   DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA                                                                     70%

63 E037032 DMS V REŠEVALNEM VOZILU                                                                70%

46 E037015  DMS V ANESTEZIJI                                                                  70%

60 E037029 DMS V URGENTNI DEJAVNOSTI                                                               70%

Opredeljeni delež pri posameznem delovnem mestu pomeni najvišji možni delež, ki ga lahko 
opravlja srednja  medicinska sestra na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre



PRLOGA 2: OBRAZLOŽITEV      

Po uveljavitvi ZSPJS  leta 2008 je postalo jasno, da je to za seboj potegnilo kar nekaj anomalij.

Na področju zdravstva se je med drugim izkazalo, da v javnih zdravstvenih zavodih obstajajo 
srednje medicinske sestre (SMS), ki delajo v intenzivni terapiji III, II in I naloge, ki spadajo v 
poklicne kompetence diplomiranih medicinskih sester (DMS). Prenizko je ovrednoteno tudi delo  
SMS – babice v porodnem bloku.

Dogovor o določitvi plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za SMS – babice v porodnem 
bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I z dne 15.9.2008 je navedeno 
problematiko rešil, do 31. 1. 2009 in sicer tako, da se je delo srednje medicinske sestre v 
intenzivni terapiji III, II in I, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj z delom v intenzivni terapiji III, II in 
I ovrednotilo z uporabo instituta povečanega obsega dela v naslednjih višinah: 
– za delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III« v višini 20%; 
– za delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji II in I« v višini 12%. 

Po 31.1.2009 so potekali številni usklajevalni sestanki o podaljšanju dogovora oz. pobude o 
novem načinu reševanja problematike, vsaka bolnišnica pa je na svoj način reševala zatečeno 
stanje. Zaradi pomanjkanja pravne podlage za ureditev  tega problema je MZ v predlog zakona 
o zdravstveni dejavnosti vključilo tudi rešitev za plačilo SMS, ki delajo del nalog DMS. Glede na 
to, da ZZDej ni bil sprejet, predlagamo kot ustrezno pravno podlago aneks k kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstvene nege.

Predlagani aneks predstavlja ustrezno pravno podlago za ureditev težav te zaključene skupine 
SMS. V skladu z analizo (Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego, maj 2011) v vseh 
slovenskih bolnišnicah ugotavljamo, da dela 263 srednjih medicinskih sester na delovnih 
mestih, kjer prihaja do prehajanja poklicnih aktivnosti in kompetenc v delokrog diplomirane 
medicinske sestre in bi jih v skladu s sistemskim predlogom 1.člena, točka a, razporedili na dve 
delovni mesti. V skladu s predlogom 1. člena, točka b, bi razporedili 196 srednjih medicinskih 
sester.

Ocenjujemo tudi, da bi, glede na sedanji neurejeni in nepregledni način nagrajevanja 
medicinskih sester bila z uveljavitvijo aneksa možna večja transparentnost plačnega sistema ter 
sistema napredovanja. Glede na določbe ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev, 
po katerih se napredovalno obdobje ne prekinja v okviru iste tarifne skupine, izhaja, da za se na 
delež delovnega mesta, za katerega srednje medicinske sestre ne izpolnjujejo pogoja 
izobrazbe, ne prenesejo napredovanja, dosežena na delovnem mestu, za katerega izpolnjujejo 
pogoj izobrazbe. 
Učinek uveljavitve aneksa bo tudi strokovna in organizacijska urejenost področja zdravstvene 
nege.



PRLOGA 3: PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Številka:
V Ljubljani, dne....

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) je Vlada Republike Slovenije na 
...... redni seji dne......  pod točko .......... sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v 
zdravstveni negi o ureditvi delovnih mest in plač v skupini E3 za srednje medicinske sestre na 
delovnih mestih, kjer opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

2. Vlada Republike Slovenije je pooblastila ministra za javno upravo  Boruta Pahorja in ministra 
za zdravje Dorjana Marušiča, da z reprezentativnimi sindikati skleneta in podpišeta navedeni 
aneks. 

                                                                                                    mag Helena KAMNAR
                                                                                                GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 2, Ljubljana;
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana;
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana;
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana;
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, Ljubljana.



PRLOGA 4: MNENJE SLUŽBE VLADE RS ZA ZAKONODAJO

PRLOGA 5: MNENJE MINISTRSTVA ZA FINACE

PRILOG 6: MNENJE MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
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