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Zadeva:      Obvestilo o dvigu plačnih razredov za sanitarne inženirje v zdravstvu in socialnem varstvu 

Republike Slovenije 

 

Spoštovani,  

z velikim zadovoljstvom vam sporočamo, da smo  dosegli zelo dober rezultat pri pogajanjih z Vlado 

Republike Slovenje glede ureditve delovnih mest in nazivov plačne podskupine E4, kamor sodijo 

tudi SANITARNI INŽENIR I in SANITARNI INŽENIR II.  

 

Za obstojča delovna mesta SANITARNI INŽENIR I in SANITARNI INŽENIR II smo iz 

trenutnega stanja:  

98 E047065 SANITARNI INŽENIR I VII/1 33 43 

99 E047066 SANITARNI INŽENIR II VII/1 31 41 

 

uspeli urediti naziv v  DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR I in DIPLOMIRANI SANITARNI 

INŽENIR II ter dvigniti 3 plačne razrede, in sicer:  

 

Tabela »Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 

31. marca 2023« 

Zap. št. 

DM/N 

Šifra 

delovnega 

mesta 

Delovno mesto 
Tarifni 

razred 

Plačni 

razred 

brez napr. 

Plačni 

razred z 

napr. 

119 E047065 DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR I VII/1 35 45 

120 E047066 DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR II VII/1 33 43 

 

Tabela »Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. aprila 2023« 

Zap. št. 

DM/N 

Šifra 

delovnega 

mesta 

Delovno mesto 
Tarifni 

razred 

Plačni 

razred 

brez napr. 

Plačni 

razred z 

napr. 

119 E047065 DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR I VII/1 36 46 

120 E047066 DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR II VII/1 34 44 

 

Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije – Inštitut za sanitarno inženirstvo je 18. 11. 2021 podal 

prvo uradno pobudo za dvig plačilnih razredov sanitarnih inženirjev v dejavnosti zdravstva in 

socialnega varstva RS. Za uresničitev zastavljenih ciljev smo oblikovali interesno strokovno 

delovno skupino, ki je aktivno sodelovala z reprezentativnim Sindikatom zdravstva in socialnega 

varstva Slovenije. Za dosego postavljenih ciljev smo si prav tako prizadevali in podprli ustanovitev 

Sekcije sanitarnih inženirjev v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva RS.  

 

 

http://www.sanitarc.si/
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Za učinkovito uveljavljanje interesov sanitarnih inženirjev zaposlenih v dejavnosti zdravstva in 

socialnega varstva RS je interesna strokovna delovna skupina pripravila predloge višjih plačnih 

razredov za delovna mesta sanitarnih inženirjev in oblikovala argumentirana stališča za dvig 

plačilnih razredov ter kriterije za zasedbo delovnih mest sanitarnih inženirjev v dejavnosti zdravstva 

in socialnega varstva RS glede na tarifni razred.  

 

Aktualni rezultat pogajanj je vsekakor izjemen rezultat in korak v pravo smer. Vsekakor pa si bomo 

še naprej prizadevali za uresničitev prvotno zastavljenih ciljev glede uvrstitve obstoječih delovnih 

mest v višji plačni razred ter da se v Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije dodajo nova delovna mesta SANITARNI INŽENIR S SPECIALNIMI 

ZNANJI, SANITARNI INŽENIR SPECIALIST II in SANITARNI INŽENIR SPECIALIST I.   

 

Velika hvala vsem, ki aktivno in konstruktivno sodelujete pri doseganju naših ciljev.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

Aleš KRULEC,  

s sodelavci interesne skupine, ki jo sestavljajo: 

 

asist. Sara TAJNIKAR, mag. var. preh., dipl. san. inž. (UN) 

Rok HRIBERŠEK, dipl. san. inž. (UN) 

Tatjana ŠKORNIK TOVORNIK, univ. dipl. san. inž. 

Goran NOVAK, dipl. san. inž. 

Jernej GOLOB, mag. san. inž. 

Nikolina CIZEJ, univ. dipl. san. inž. 

Polona TANŠEK AŠKERC, dipl. m. s. 

 

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022165.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022165.pdf
https://www.sanitarc.si/wp-content/uploads/2022/03/Kriteriji-za-zasedbo-delovnih-mest-sanitarnega-inzenirja.pdf
https://www.sanitarc.si/wp-content/uploads/2022/03/Kriteriji-za-zasedbo-delovnih-mest-sanitarnega-inzenirja.pdf

