
  
 

         
   
 

Sklepi sprejeti na 4. seji razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – 
medicinsko biokemijo 
 
4. seja Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo (v 
nadaljevanju RSK) je potekala 20. januarja 2022 ob 13.00 uri preko videokonference. 
 

Dnevni red: 
 

1. Strategija LM – sestanek ob 11:00 na istem linku  

2. Pregled zapisnika zadnje seje RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo  

3. Poročila o delu od prejšnje seje RSK (vsi člani) 

4. Stališča glede normativov na področju MB 

5. Predlogi za teme morebitnih novih priporočil  (mag. Lenart) 

6. Določanje DKS v nujnih primerih (doc.dr. Homšak) 

7. Predlog datumov sej RSK v letu 2022 (Brenčič) 

8. Razno na predlog članov RSK 

 
SODELUJOČI: dr. Darko Černe, dr. Evgenija Homšak, mag. Katarina Lenart, dr. Janja Marc,   dr. 
Pika Meško Brguljan in dr. Helena Podgornik. 
Seja je bila sklepčna. 
 
 
 
SKLEP 1-4/2022: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo predlaga 
naslednje pogoje za zasedbo delovnih mest:  
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE - FLEBOTOMIST  
• Ima potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju po strokovnem programu, ki ga potrdi 
RSK LM-MB  
• Je opravljal dela na delovnem mestu inženir laboratorijske biomedicine II  
• Ima najmanj 5 let delovne dobe na mestu inženirja laboratorijske medicine  
• Vrši odvzeme najmanj 2 uri dnevno oziroma najmanj 40 ur mesečno  
• Poleg odvzemov opravlja bolj zahtevne naloge inženirja laboratorijske biomedicine (vsaj 
II)  
 
LABORATORIJSKI TEHNIK - FLEBOTOMIST  
• Ima potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju po strokovnem programu, ki ga potrdi 
RSK LM-MB  
• Je opravljal dela na delovnem mestu laboratorijski tehnik II  
• Ima najmanj 5 let delovne dobe na delovnem mestu laboratorijski tehnik  
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• Vrši odvzeme najmanj 2 uri dnevno oziroma najmanj 40 ur mesečno  
• Poleg odvzemov opravlja bolj zahtevne naloge laboratorijskega tehnika (vsaj II)  
 

SKLEP 2-4/2022: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo podpira 
prizadevanja po vzpostavitvi ustreznih razmerij v kadrovskih mestih in plačnih razredih 
znotraj stroke medicinska biokemija, kot so opisani v dopisu in predlaga nadaljevanje 
pogajanj sindikalnih partnerjev v tej smeri. 

 
SKLEP 3-4/2022: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo predlaga, da se 
k sodelovanju pri  aplikaciji krovnega dokumenta o normativih v prakso, za terciarni nivo 
zdravstvene dejavnosti, področja  LM – medicinske biokemije, povabi prof. dr. Heleno 
Podgornik.  
 

SKLEP 4-4/2022: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo podpira 
predstavljene predloge za izdajo strokovnih priporočil pri SZKKLM. 
 

SKLEP 5-4/2022: Člani RSK LM-MB so potrdili predlagane datume za seje RSK v letu 2022.  
 

6. točka dnevnega reda je bila preložena na naslednjo sejo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri. 
 
 
 
 
     Prof. dr. Janja Marc, spec. med. biokem., EuSpLM 

Predsednica RSK za laboratorijsko medicino –                                  
medicinsko biokemijo 
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