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Zadeva: Predlog uvrstitve posameznih delovnih mest v seznam delovnih mest, za katera 
lahko pripravniki sklepajo pogodbo o zaposlitvi - odgovor
Zveza: vaš dopis št. 706 z dne 30. 5. 2016

Spoštovani!

z zgoraj navedenim dopisom ste na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
posredovali predlog uvrstitve posameznih delovnih mest v seznam delovnih mest, za katera 
lahko pripravniki sklepajo pogodbo o zaposlitvi.

V svojem predlogu navajate, da pripravljate prenovljen seznam pripravniških mest, ki bo 
prilagojen novemu Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti, ki ga določa 2. člen Odredbe o 
seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/14), ki na novo opredeljuje 
študijske programe (1. in 2. bolonjska stopnja študijskega programa), laboratorijske sodelavce
različnih izobrazb pa združuje v en poklic (laboratorijski sodelavec I in laboratorijski sodelavec 
II).
Nadalje navajate, da se ob urejanju postopkov nadomestil za plače in nadomestila pripravnikov 
v mreži javne zdravstvene službe državljanov Republike Slovenije vsakodnevno z delodajalci 
srečujete s težavo, v kolikor za posamezno izobrazbo ni ustreznega poimenskega delovnega 
mesta v Katalogu pripravniških delovnih mest. 

V dopisu predlagate, da bi se lahko pripravništva sklepala na primerljivih delovnih mestih, ki so 
že opredeljena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01) in sicer na 
način, ki ga predlagate:

1. V primeru, da delodajalec v Katalogu pripravniških delovnih mest, ki veljajo za 
zdravstvo, ne najde ustreznega (poimenskega) delovnega mesta, pridejo v poštev 
naslednja delovna mesta:

- za V. stopnjo zahtevnosti: E045016 Zdravstveni sodelavec III, 19. plačni razred
- za VII/1. stopnjo zahtevnosti: E047078 Zdravstveni sodelavec II, 29. plačni razred



- za VII/2. stopnjo zahtevnosti: E047077 Zdravstveni sodelavec I, 30. plačni razred 
oziroma : E037039 Samostojni strokovni sodelavec v zdravstveni negi, 34. plačni 
razred.  

2. Predlagate, da se pripravništvo medicinskega fizika na radioterapiji (2. stopenjski 
magistrski študijski program) opravlja na mestu E047042 Medicinski fizik, 35. plačni 
razred.

3. Glede na dopolnitev Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti z dne 13. 5. 2016 pa 
predlagate, da se v seznam pripravniških delovnih mest za dietetika v zdravstveni 
dejavnosti uvrstita še naslednji delovni mesti:

- za VII/1. stopnjo zahtevnosti: E047049 prehranski svetovalec II, 29. plačni razred in
- za VII/2. Stopnjo zahtevnosti: E047048 prehranski svetovalec I, 32. plačni razred.

Na ministrstvu smo vaš dopis podrobno preučili. 
Ob upoštevanju, da so predlagana delovna mesta že opredeljena v Aneksu h Kolektivni 
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 
19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01) in ob upoštevanju nazivov poklicev, ki jih določa Seznam 
poklicev v zdravstveni dejavnosti, ministrstvo potrjuje uvrstitve predlaganih delovnih mest v 
seznam pripravniških delovnih mest.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Tjaša Barbara Kump
višja svetovalka I

                                                                                    
Mag. Irena Kirar Fazarinc

generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo
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