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Zadeva: SPREMEMBE DELOVNIH MEST IN PLAČNIH RAZREDOV ZA POKLIC LOGOPEDA V 

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA 

Obveščamo vas o zaključenih pogajanjih reprezentativnih sindikatov z vladno stranjo in podpisu 

aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, s katerimi smo za poklic 

logopeda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva pridobili nova delovna mesta in spremembe 

plačnih razredov. Spremembe določata »Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti 

zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj« ter »Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije«, ki sta bila v petek, 19.11. 2021, objavljena v Uradnem listu 

RS, št. 181/21. Zaposleni so pravico do izplačila višje plače pridobili z dnem uveljavitve aneksov, torej 

20. 11. 2021. Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo najkasneje v roku 

30 dni od uveljavitve aneksa. 

Po prej veljavnem Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 

stran 12825, Uradni list št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018, so za poklic logopeda na vseh ravneh dejavnosti 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije veljala tri delovna mesta: Logoped III, Logoped II in Logoped 

I, na katera so trenutno razporejeni zaposleni logopedi in logopedinje ter specialisti klinične 

logopedije. 

Zap. št. 

DM/N  

Šifra DM  DELOVNO 

MESTO  

Tarifna 

skupina 

Šifra N  Plačni razred 

brez napr.  

Plačni razred z 

napr. 

71 E047038  LOGOPED III  VII/2  0 32 42 

70 E047037  LOGOPED II  VII/2  0  34  44 

115 E048004  LOGOPED I  VIII  0 41 51 

Tabela 1: DM za poklic logopeda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije z dne 7. 12. 2018. (Aneks 

h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 12825, Uradni list št. 80/2018 

z dne 7.12.2018). 

Zaradi neskladnosti znotraj posameznih delovnih mest in plačnih razredov znotraj logopedske 

dejavnosti smo reprezentativnemu Sindikatu zdravstva in socialnega varstva podali predloge za 

spremembe PR ter ustanovitev novih DM. Naši argumenti so bili podprti v pogajalski skupini kot tudi 

na vladni strani. Na podlagi Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in 

socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj  ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva 

in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21) v DM in PR za logopeda uvajajo spremembe 

kot prikazuje naslednja shema.
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Uvrstitev delovnih mest v plačne razrede in nova delovna mesta v dejavnosti zdravstva in 

socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/21) 

Obstoječe 

DM 

Pretekli 

PR 

Uveljavljena 

sprememba 

Novo DM TS Novi 

PR 

Opis del in nalog 

E047038 

Logoped III 

32 - 42 Preimenova

nje DM in 

zvišanje PR 

Logoped II VII/

2 

34 - 

44 

Opravlja delo na področju preventivnih 

dejavnosti, manj kompleksnih vsebin, dela 

na področju različnih patologij z različno 

starostno populacijo oseb in svetovanja. 

E047037  

Logoped II 

34 - 44 Preimenova

nje DM in 

zvišanje PR 

Logoped I VII/

2 

36 - 

46 

E047081  / Ustanovitev 

novega DM 

Logoped – delo 

z osebami s 

psihično motnjo 

VII/

2 

37 - 

47 

Opravlja delo na različnih področjih in na 

različne načine s kombiniranimi motnjami, 

ki zahtevajo specialna znanja. Logopedi 

zaposleni v zdravstvu na primarnem, 

sekundarnem in terciarnem nivoju, v 

različnih ustanovah: posebnih 

socialnovarstvenih zavodih, 

socialnovarstvenih zavodih za 

usposabljanje, zavodih za usposabljanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami ter varstveno delovnih centrih. 

E047082  / Ustanovitev 

novega DM 

Specializant 

klinične 

logopedije 

VII/

2 

40 - 

50 

Zaseda logoped v času trajanja 

specializacije, ki jo odobri Ministrstvo za 

zdravje. Specializant pod mentorstvom 

opravlja zahtevnejše (specialistične) 

strokovne naloge, ki jih ovrednoti s 

storitvami.  

 

E048004  

LOGOPED 

I 

41 - 51 Preimenova

nje DM in 

zvišanje PR 

Specialist 

klinične 

logopedije  

VIII 45 - 

55 

Vsi klinični logopedi zaposleni v zdravstvu, 

na primarnem nivoju, kot tudi v hospitalni 

dejavnosti na sekundarnem in terciarnem 

nivoju ter v različnih ustanovah: posebnih 

socialnovarstvenih zavodih, 

socialnovarstvenih zavodih za 

usposabljanje, zavodih za usposabljanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami ter varstveno delovnih centrih 

delamo na različnih področjih in na različne 

načine s populacijo oseb s kompleksnejšimi 

motnjami. 

 

Klinične logopede se ob opravljeni 

specializaciji uvrsti na to DM. Populacija 

oseb s kompleksnejšimi motnjami je 

opredeljena s širokim razponom ter 

raznolikimi diagnostičnimi kategorijami po 

Mednarodni klasifikaciji bolezni. 



Spremembe so razvidne iz Uradnega lista RS, št. 181/21, v katerem sta bila v petek, 19. 11. 2021, 

objavljena  »Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in 

nadaljevanju pogajanj« ter »Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

Slovenije«. 

Zahvaljujemo se vam, da boste svojim zaposlenim omogočili prerazporeditev na preimenovana oz. 

novoustanovljena delovna mesta in s tem priznali delo strokovnjakov, ki s svojim delom pomembno 

prispevamo h kakovosti življenja dojenčkov, malčkov, otrok, mladostnikov, odraslih in starostnikov ter 

njihovih najbližjih. 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 

- Uradni list RS, št. 181/21,  stran 10614. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

Klara Trpkova 

Predsednica Društva logopedov Slovenije 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021181.pdf

