
Spoštovane kolegice in kolegi. 

 

V novembru 2021 je je prišlo do dogovora med vlado republike Slovenije in 

Sindikati o dvigu plač v zdravstvu in področju socialnega varstva za določene 

poklicne skupine. Ta dogovor je bil kot posledica deficita kadra predvsem na 

področju zdravstvene nege, množično odhajajočih iz tega poklica, sploh v času 

kaotičnih transformacij delovnih mest zaradi Covida. V sam dogovor so se 

vključili tudi drugi profili, katerih večina je bila spregledana v zadnji reformi 

plačnega sistema v javnem sektorju (2008), primer ortotik in seveda nekaj 

drugih. Naše FT zahteve so bile takrat 2008 sprejete in realizirane. 

Z letom 2022, 15. januarja, pa se bodo pričela pogajanja o dvigu plač za 

preostali del zdravstva, tudi za nas fizioterapevte in ostale v javnem sektorju. V 

našem imenu se bodo pogajali trije reprezentativni sindikati: Sindikat KC 

(Sindikati v zdravstvu Pergam), Sindikat zdravstvenega in socialnega varstva ter 

Sindikat socialnega varstva in skrbstva. Vsi trije sindikati imajo 

reprezentativnost in zastopajo fizioterapevte v javnem sektorju. Za lažje 

razumevanje, znotraj javnega sektorja se delimo tudi na »E« (zdravstvo) in »F« 

(socialo), a nas vse zastopajo vsi trije sindikati, odvisno koliko je kje včlanjenih. 

Dosežki sindikatov in njihovo zavzemanje za določen profil je namreč močno 

odvisno od števil članov prav tega profila in aktivnosti tega profila preko te 

uradne organizacije za pogajanja. 

Tukaj se obračamo na vas kolege, da prevzamete svoj del odgovornosti za svoje 

plače, z vstopom v sindikalne organizacije. Brez številnega članstva (90 -100%) 

in aktivne prisotnosti naših sindikalnih zaupnikov v vseh treh sindikalnih 

centralah, nimamo veliko možnosti za uspeh pri dvigu plačnih razredov. 

Pozabimo na avtomatiko, na samoumevnost, da nas bodo dali v primerljive 

razrede kot zdravstveno nego. Vlada ima rada neme, neslišne, kadre, zakaj bi 

plačevali delovna mesta po najvišjih plačnih razredih, če dobijo opravljeno delo 

za nekaj sto evrov manj kot drug poklic v isti enoti z istimi odgovornostmi, ob 

istih bolnikih? Sindikati se medlo ali nič zavzemajo za profile, katerih članstvo 

je nizko ali ničelno, zakaj bi se? Kako pomembno je množično članstvo v 

reprezentativni organizaciji, lahko vidimo tudi iz izkušenj ZFS-ja, ko še kar 

nimamo javnih pooblastil na MZ.  

Pri tem moramo obrazložiti, kako iluzorna je ideja o ustanovitvi lastnega 

sindikata, kar bi pomenilo, dodatne stroške, delo in organizacijo, kljub temu, pa 

ne bi imeli monopola pri pogajanjih za poklic FT. Potem bi bili namreč štirje 

reprezentativni Sindikati za FT, in še vedno bi morala večina štirih Sindikatov 

podpreti nek skupni predlog…to pa pomeni, da bi vsi trije zgoraj omenjeni 



Sindikati lahko celo povozili naš predlog, razen če mi sami ne bi bili člani v 

vseh Sindikatih. »Misija nemogoče« je biti član večih sindikatov, ker nam je že 

v enem težko biti član.  

Nerazumno je, da kolegi kljub naši visoki izobrazbi in razgledanosti nočejo 

razumeti kako delujejo pogajanja in kje se začnejo zahteve; pri članstvu v enega 

izmed zastopajočih Sindikatov, pri včlanitvi vsakega posameznega člana iz vrst 

naše stroke. Zato samo še apel in poziv v takojšnjo včlanitev v eno izmed 

obstoječih sindikalnih organizacij, kar nam, FT, to bistveno izboljša pogajalska 

izhodišča za dvig naših plač s primerljivimi poklici.  

Po masovni včlanitvi bo namreč potrebno iz naših FT vrst tudi aktivno pisati 

argumente, zakaj tako visoke zahteve kot ZN. V nadaljevanju je/bo potrebno 

imeti aktivne člane FT v vseh treh Sindikatih, iz vseh treh sindikalnih enot pa 

mora na koncu »vpiti« enak usklajen predlog. Šele tako ga bo vlada resno 

jemala. Razprtije med zahtevami Sindikatov (v primeru da smo v enem aktivni, 

v drugih dveh pa ne) se namreč vedno izkoristijo v zavlačevanje in nižanje 

pogajalskih izkupičkov. Zato moramo imeti v nadaljevanju najmanj člana – dva, 

ki bosta aktivno preko vsakega izmed treh Sindikatov argumentirala naše 

zahteve. Ne bo jih noben sindikat pisal za nas, to je privilegij le v stanovskih 

sindikatih (zdravniki, medicinske sestre). Manjšinski poklici, ki nimamo svojih 

sindikatov, smo člani enega izmed sindikatov, ki zastopajo vse ostale poklice v 

zdravstvu. A nas ob visokem članstvu pri zahtevah podpirajo, tako da lahko kar 

največ iztržimo zase. Ali pa tudi ne. Čisto preprosto je, če se upiramo članstvu v 

Sindikatu, se upiramo naši višji plači. Končali bomo namreč točno tam, kjer si 

zaslužimo. Zato nehajmo zavračati edino poti, ki vodi v boljši finančni položaj 

fizioterapevta. 
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