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Pogajanja z vlado žal neuspešna, danes, 16. 2. 2022, bodo lekarne v Sloveniji 

zaprte oziroma bodo delovale po posebnem režimu 

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM je odločen, da v sredo, 16. februarja 2022, izpelje stavko v 
lekarnah, ker pogajanja z vlado danes niso bila uspešna. V sindikatu izpostavljajo nespoštovanje že 
sklenjenih dogovorov, neenako obravnavo zaposlenih v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva 
ter porušena razmerja pri vrednotenju delovnih mest. 
 
Če je petkova odločitev ustavnega sodišča, da zadrži izvajanje 48. člena protikoronskega zakona do 
končne odločitve, pričakovana, le-ta nikakor še ne rešuje vseh stavkovnih zahtev, ki so jih vladi 
predlagali reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva. Zadržanje 
izvajanja tega ukrepa je reševanje težav premaknilo v nedoločeno prihodnost. Popolnoma nerazumljivo 
in nedopustno je, da vlada zaposlene v javnem sektorju obravnava na različne načine ter da pristane na 
visoke pogoje, ki so jih zahtevali zdravniki in zobozdravniki, saj to vodi v rušenje javnega zdravstvenega 
sistema.  
 
Predstavniki sindikata farmacevtov Slovenije SIFARM so skupaj z drugimi sindikati danes, 15. februarja, 
nadaljejevali pogajanja z vlado. Od vlade so pričakovali predvsem izpolnitev zahteve po sprejemu 
standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, v skladu s Stavkovnim sporazumom med 
Vlado RS, SZSVS in SDZNS (Ur. l. RS, št. 80/2018) ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev 
med Vlado RS in sindikati, vključenimi v Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja 
(Ur. l. RS, št. 80/2018). To je druga ključna zahteva, ki so jo reprezentativni sindikati dejavnosti 
zdravstva in socialnega varstva v začetku februarja naslovili na vlado oziroma na pristojni ministrstvi. 
 
Damir Domjan, predsednik sindikat SIFARM:  »Ne moremo pristati na nespoštovanje že sklenjenih 
dogovorov, neenako obravnavo zaposlenih v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter na 
porušena razmerja pri vrednotenju delovnih mest v teh dejavnostih, zato bomo farmacevti v sredo, 16. 
februarja 2022, stavkali.« 
 
Lekarniška dejavnost je življenjskega pomena za vse prebivalce Slovenije. Slovenija vstopa v tretje 
leto pandemije in v vsem tem času lekarne niso zmanjševale obsega svojih storitev, v lekarnah ni 
nikoli nerazumno dolgih čakalnih vrst, za vstop v lekarno ni nihče nikoli potreboval pogoja PCT, 
nobena lekarna v Sloveniji zaradi covida-19 še ni zaprla svojih vrat. Farmacevti svoje delo opravljajo 
predano in odgovorno, pa vendar so pri plačilu za opravljeno delo obravnavani kot drugorazredni 
zaposleni v javnem sektorju. 
 
Ker je pomembno, da je za vse uporabnike zagotovljena dostopnost do zdravil,  SIFARM javnost 
obvešča o prilagojenem režimu delovanja lekarn v času stavke. 
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Kako bodo delovale lekarne v času stavke? 
 
Lekarne v času stavke svojih vrat seveda ne zaprejo popolnoma, zagotovljen bo minimum delovnega 
procesa. 
 
Stavka bo potekala na delovnih mestih stavkajočih farmacevtov v sredo, 16. februarja 2022, od 10. do 
16. ure. V tem času bodo odprte le dežurne enote lekarn, ki bodo delovale po nedeljskem režimu 
(izdaja zdravil bo potekala izključno na dežurnem okencu), v njih pa bodo farmacevti izdajali le: 

- zdravila, predpisana na recept istega dne, 

- zdravila, predpisana na recept z oznako »nujno«, in 

- zdravila brez recepta proti vročini in bolečinam (pri slednjih se bo izdala le ena škatlica posameznega 
zdravila). 

Drugi izdelki oz. pripravki ter potrdila o izpolnjevanju PCT pogojev se ne bodo izdajali. 

Stavkajoči bodo v času stavke zagotovili minimum delovnega procesa, ki ga določa drugi odstavek 52. 
člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. 

 

 


