
Priloga 3: Kriteriji za zasedbo delovnih mest 
 
Kriteriji za zasedbo delovnih mest 
 

 kriteriji za razvrščanje na stopnjevana delovna mesta klinični psiholog specialist  
Kriteriji za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta  za delovna mesta klinični psiholog specialist so 
ne glede na 6. člen (Priloga 4) Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08) naslednji: 
 
E048036 - KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III 
 

- delo izključno na preventivnem področju 

 
E048003 - KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II 
 

- do 2 leti delovnih izkušenj na področju klinične psihologije in  

- delo na področju kurativne dejavnosti (centri za duševno zdravje odraslih, otrok in mladostnikov, 

centri za zgodnjo obravnavo, delo v samostojnih kliničnopsiholoških ambulantah, skupnostna 

psihiatrija, delo v bolnišnicah in klinikah in sorodno) 

 
E048002 - KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I 
 

- nad 2 leti delovnih izkušenj na področju klinične psihologije in  

- delo na področju kurativne dejavnosti (npr. centri za duševno zdravje odraslih, otrok in 

mladostnikov, centri za zgodnjo obravnavo, delo v samostojnih kliničnopsiholoških ambulantah, 

skupnostna psihiatrija, delo v bolnišnicah in klinikah in sorodno) 

 

 

 kriteriji za razvrščanje na delovno mesto psiholog – delo z osebami s psihično motnjo 
Na delovno mesto E047050 - PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO se uvršča 
javne uslužbence, ki imajo nad 2 leti delovnih izkušenj in opravljajo delo na področju kurativne 
dejavnosti (npr. skupnostna psihiatrija, centri za duševno zdravje odraslih, otrok in mladostnikov, centri 
za zgodnjo obravnavo, delo v bolnišnicah in klinikah in sorodno). 
 

 kriteriji za razvrščanje na stopnjevana delovna mesta fizioterapevt 
Kriteriji za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta za delovna mesta fizioterapevt so ne glede na 6. 
člen (priloga 4) Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
(Uradni list RS, št. 60/08) naslednji: 
 
E047101 FIZIOTERAPEVT III 
 

- delo v promociji zdravja ali 

- izvajanje osnovne fizioterapevtske obravnave ali 

- preventiva 

 

E047100 FIZIOTERAPEVT II 
 

- bolnišnično zdravljenje ali  

- postbolnišnično zdravljenje ali 

- izvajanje kompleksne fizioterapevtske obravnave ali 

- znanje iz več različnih kliničnih področij  

 
E047099 FIZIOTERAPEVT I 
 
- delo v intenzivni negi ali 

- delo na področju rehabilitacije odraslih ali 

- delo na področju rehabilitacije otrok na razvojno nevrološkem področju v prostorih delodajalca ali 

na domu pacienta ali 



- delo na področju respiratorne fizioterapije ali 

- izvajanje najzahtevnejših fizioterapevtskih obravnav ali 

- akutno bolnišnično zdravljenje 

 

 kriteriji za razvrščanje na stopnjevana delovna mesta delovni terapevt 
Kriteriji za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta za delovna mesta delovni terapevt so ne glede na 
6. člen (priloga 4) Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
(Uradni list RS, št. 60/08) naslednji: 
 

E047098 DELOVNI TERAPEVT III 
 

- delo v promociji zdravja ali 

- izvajanje osnovne delovnoterapevtske obravnave ali 

- preventivno zdravstveno varstvo 

 
E047097 DELOVNI TERAPEVT II 
 

- bolnišnično zdravljenje ali 

- postbolnišnično zdravljenje ali 

- izvajanje kompleksne delovnoterapevtske obravnave ali 

- znanje iz več različnih kliničnih področij ali 

- izvajanje delovnoterapevtske obravnave pacienta na domu 

 
E047096 DELOVNI TERAPEVT I 
 

- delo v intenzivni negi ali 

- delo na področju rehabilitacije odraslih ali 

- delo na področju rehabilitacije otrok na razvojno nevrološkem področju v ustanovi ali na domu 

pacienta ali 

- izvajanje najzahtevnejših delovnoterapevtskih obravnav ali 

- akutno bolnišnično zdravljenje 

 

 

 kriteriji za razvrščanje na delovno mesto laboratorijski tehnik s posebnimi znanji 
Na delovno mesto E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne 
uslužbence, ki opravljajo delo na enem ali več od naslednjih področij: 
 

- dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja laboratorijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del 

izvajajo odvzem venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvzemnih mestih 

oziroma v odvzemnih ambulantah), 

- delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki pokriva službo 24 ur na dan, 

- raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava materiala in analiza), 

- diferencialna krvna slika-patologija-mikroskopski pregled krvnega zamaza, 

- delo v laboratorijih za sodno medicino in patologijo, 

- opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno opravljanje dela na tem področju 

- pregled semenskega izliva z morfologijo, 

- delo v akreditiranem laboratoriju  ali nacionalnem laboratoriju, 

- delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, genetika, izvajanje preiskav FISH, 

imunofluorescenčnih preiskav, ZORA). 

 

 

 kriteriji za razvrščanje na delovno mesto ortopedski tehnik s posebnimi znanji   
Na delovno mesto E045026 ORTOPEDSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne 
uslužbence, ki opravljajo delo na enem ali več od naslednjih področij izdelave medicinskih 
pripomočkov:  
 

- obvladovanje celotnega področja dela v proizvodnji, 

- sodelovanje pri raziskavah in razvoju, 



- obvladovanje naprednih tehnologij v delovnem procesu, 

- samostojno opravljanje določenih zahtevnejših faz tehničnega postopka pri  izdelavi ortoz iz 

terciarnega nivoja, 

- samostojno opravljanje določenih zahtevnejših faz tehničnega postopka pri izdelavi protez iz 

terciarnega nivoja. 

 

 

 (kriteriji za razvrščanje na delovno mesto zobotehnik s posebnimi znanji)   
Na delovno mesto E045027 ZOBOTEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne uslužbence, ki 
opravljajo delo na enem ali več od naslednjih področij oz. ima enega ali več specialnih tečajev za: 
 

- opravljeni specialni tečaji za ortodontijo, 

- opravljeni specialni tečaji za  kovinsko porcelansko tehniko, 

- opravljeni specialni tečaji za brezkovinsko porcelansko tehniko, 

- opravljeni specialni tečaji za cirkonij, 

- opravljeni specialni tečaji za kombinirana dela in rezkanje, 

- opravljeni specialni tečaji za implantologijo, 

- opravljeni specialni tečaji za delo s cad-cam sistemom. 

 

 

 kriteriji za razvrščanje na delovno mesto inženir laboratorijske biomedicine s posebnimi 
znanji 

Na delovno mesto E047103 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE S POSEBNIMI ZNANJI se 
uvršča javne uslužbence, ki opravljajo delo na enem ali več od naslednjih področij: 
 

- dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja laboratorijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del, 

izvajajo odvzem venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvzemnih mestih 

oziroma v odvzemnih ambulantah), 

- delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki pokriva službo 24 ur na dan, 

- raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava materiala in analiza), 

- diferencialni krvna slika-patologija-mikroskopski pregled krvnega zamaza, 

- delo v laboratoriju za sodno medicino in patologijo, 

- opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno opravljanje dela na tem področju, 

- pregled semenskega izliva z morfologijo, 

delo v akreditiranem laboratoriju, 

- delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, genetika, izvajanje preiskav FISH, 

imunofluorescenčnih preiskav, ZORA). 

 
 

 kriteriji za razvrščanje na delovno mesto analitik v laboratorijski medicini s posebnimi 
znanji 

Na delovno mesto E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI se 
uvršča javne uslužbence, ki opravlja delo na enem ali več od naslednjih področij: 
 

- dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja laboratorijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del 

izvajajo odvzem venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvzemnih mestih 

oziroma v odvzemnih ambulantah), 

- delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki pokriva službo 24 ur na dan, 

- raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava materiala in analiza), 

- diferencialni krvna slika-patologija-mikroskopski pregled krvnega zamaza, 

- delo v laboratoriju za sodno medicino in patologijo, 

- mikroskopski pregled kostnega mozga, 

- delo v akreditiranem laboratoriju, 

- delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, genetika, izvajanje preiskav FISH, 

imunofluorescenčnih preiskav, ZORA). 

 

 



 kriteriji za razvrščanje na delovno mesto biomedicinski inženir s specialnimi znanji 
Na delovno mesto E047095 BIOMEDICINSKI INŽENIR S SPECIALNIMI ZNANJI se uvršča javne 
uslužbence s specialnimi znanji s področja elektrokardiografije, elektrofiziologije ali elektrostimulacije 
srca, ki delajo v območju ionizirajočega sevanja. 
 

 kriteriji za razvrščanje na delovno mesto strežnica v zdravstvu s posebnimi znanji 
Na delovno mesto E042003 STREŽNICA V ZDRAVSTVU S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne 
uslužbence, ki opravljajo delo na enem ali več od naslednjih področij: 
 

- delo v intenzivni terapiji III, 

- delo v urgentni dejavnosti, 

- delo v območju ionizirajočega sevanja ali  

- delo v patologiji oz. sodni medicini. 

 


