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Na podlagi 7. točke 4. člena in 5. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege 

Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije in Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/2006) je upravni odbor Zbornice – Zveze na 40. redni seji 

11. 1. 2016 sprejel 

  

 

 

PRAVILNIK O STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJIH IN IZOBRAŽEVANJIH ZBORNICE  – 

ZVEZE 

 

 

 

I. Splošni del 

 

1. člen 

Zbornica zdravstvene in babiške nege 

Slovenije – Zveza strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu 

Zbornica – Zveza) v skladu s svojimi 

statutarnimi nalogami organizira, usklajuje 

ter usmerja strokovna izpopolnjevanja in 

izobraževanja vseh izvajalcev zdravstvene 

in babiške nege ter oskrbe v Sloveniji. 

 

Zbornica – Zveza z namenom spodbujanja 

strokovnega razvoja ter zagotavljanja 

strokovne usposobljenosti medicinskih 

sester, babic, zdravstvenih tehnikov in 

bolničarjev negovalcev vodi register 

strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj 

Zbornice - Zveze ter osebno mapo 

(portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in 

izobraževanj člana Zbornice – Zveze. 

 

2. člen 

Ta pravilnik ureja postopek vpisa 

strokovnega izpopolnjevanja in 

izobraževanja v register strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – 

Zveze ter vodenje osebne mape 

strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj 

članov Zbornice – Zveze v okviru 

Nacionalnega centra za strokovni, karierni 

in osebnostni razvoj medicinskih sester in 

babic pri Zbornici – Zvezi.  

 

3. člen 

Postopek vpisa strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja v register 

strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj 

Zbornice – Zveze ter vodenje osebne 

mape strokovnih izpopolnjevanj in 

izobraževanj članov Zbornice – Zveze 

izvajajo strokovne službe Zbornice – 

Zveze.  

 

Delo strokovnih služb koordinira komisija 

za izpopolnjevanje in izobraževanje 

Zbornice – Zveze (v nadaljnjem besedilu 

komisija). 

 

4. člen 

Za strokovno izpopolnjevanje in 

izobraževanje se šteje: 

- udeležba na strokovnem srečanju 

(aktivna ali pasivna, doma ali v tujini), 

- objava strokovnega članka v strokovni 

literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, 

zborniku, knjigi ali monografiji), 

- uredništvo zbornikov in recenzije 

strokovnih člankov, revij, zbornikov, knjig 

in drugih publikacij, 

- izpopolnjevanje v zdravstvenih ali drugih 

organizacijah (doma ali v tujini). 

 

5. člen 

Komisijo sestavljajo štirje člani: koordinator 

dejavnosti regijskih strokovnih društev, 

koordinator dejavnosti strokovnih sekcij ter 

predstavnika babic in zdravstvenih 



 

 

tehnikov v upravnem odboru Zbornice – 

Zveze. 

 

Komisija je sklepčna, če so prisotni vsaj 

trije člani komisije. 

 

Komisija se sestaja enkrat mesečno ali po 

potrebi in pregleda vpise v register 

strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanje 

ter vpise v osebne mape članov Zbornice 

– Zveze. 

 

Na predlog strokovnih služb Zbornice – 

Zveze komisija odloča o vpisu v register 

strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj 

pri vsebinah, ki niso s področja dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. 

 

II. Vpis strokovnega srečanja oz. 

dogodka v register strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice 

– Zveze   

 

6. člen 

Organizator strokovnega izpopolnjevanja 

in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu 

organizator), ki želi, da se strokovno 

srečanje oz. dogodek, ki ga organizira, 

vodi v registru strokovnih izpopolnjevanj in 

izobraževanj Zbornice – Zveze, na 

Zbornico – Zvezo vloži vlogo za vpis 

strokovnega srečanja oz. dogodka v 

register strokovnih izpopolnjevanj in 

izobraževanj Zbornice - Zveze. 

 

Če je bilo strokovno srečanje oz. dogodek 

v register izpopolnjevanj in izobraževanj 

že vpisano na podlagi vloge organizatorja, 

se pedagoške točke članu Zbornice – 

Zveze avtomatsko vpišejo v njegovo 

osebno mapo.  

 

 

Vloga za vpis strokovnega srečanja oz. 

dogodka v register strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice - 

Zveze je priloga 1 tega pravilnika in je 

objavljena na spletnih straneh Zbornice – 

Zveze. 

 

7. člen 

Organizator vloži vlogo iz prejšnjega člena 

na Zbornico – Zvezo najmanj 30 dni pred 

začetkom strokovnega srečanja oz. 

dogodka. 

 

Vloga mora vsebovati vse podatke in 

priloge, ki so kot obvezni označeni na 

vlogi. Vloga brez navedenih obveznih 

podatkov in priloženih obveznih prilog ne 

bo obravnavana. 

 

8. člen 

Zbornica - Zveza v 20 dneh od prejema 

popolne vloge organizatorja vpiše 

strokovno srečanje oz. dogodek v register 

strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj 

Zbornice – Zveze. 

Rok za vpis v register strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – 

Zveze se lahko zaradi presoje komisije 

ustrezno podaljša. 

 

 

9. člen 

Poleg vpisa v register izpopolnjevanj in 

izobraževanj in v osebno mapo člana, 

Zbornica – Zveza izda tudi sklep o vpisu in 

oceno vrednotenja strokovnega srečanja 

oz. dogodka. 

 

Strokovni dogodek je vrednoten v 

pedagoških točkah.  

  

10. člen 

Organizator udeležencem strokovnega 

srečanja oz. dogodka izda potrdila o 

udeležbi na katerem je navedena številka 

vpisa strokovnega srečanja oz. dogodka v 

register izpopolnjevanja in izobraževanja 

Zbornice – Zveze ter število podeljenih 

pedagoških točk za udeležence. 

 

11. člen  

Organizator najpozneje v 15 dneh od 

izvedbe strokovnega srečanja oz. dogodka 

Zbornici - Zvezi pošlje seznam 

udeležencev, ki vsebuje osebno ime, 



 

 

priimek, naslov in podpis udeleženca, na 

podlagi katerega Zbornica - Zveza v 

osebno mapo strokovnih izpopolnjevanj in 

izobraževanj člana Zbornice – Zveze vpiše 

strokovno srečanje oz. dogodek, ki se ga 

je član udeležil in podatke o številu 

pedagoških ur strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja.  

 

 

III. Vpis strokovnega srečanja oz. 

dogodka v osebno mapo izpopolnjevanj 

in izobraževanj člana Zbornice – Zveze  

 

12. člen 

Član Zbornice – Zveze, ki želi, da se 

strokovno srečanje oz. dogodek, ki se ga 

je udeležil in podatki o številu pedagoških 

točk strokovnega izpopolnjevanja in 

izobraževanja vpiše v njegovo osebno 

mapo strokovnega izpopolnjevanja in 

izobraževanja člana Zbornice – Zveze, 

strokovno izpopolnjevanje oz. 

izobraževanje pa ni vpisano v register 

strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj 

na podlagi vloge organizatorja, lahko sam 

vloži vlogo za vpis strokovnega srečanja 

oz. dogodka v osebno mapo strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja člana 

Zbornice – Zveze.  

 

Vloga za vpis strokovnega srečanja oz. 

dogodka v osebno mapo strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja člana 

Zbornice – Zveze je priloga 2 tega 

pravilnika in je objavljena na spletnih 

straneh Zbornice – Zveze. 

 

Vloga mora vsebovati vse podatke in 

priloge, ki so kot obvezni označeni na 

vlogi. Vloga brez navedenih obveznih 

podatkov in priloženih obveznih prilog ne 

bo obravnavana. 

 

13. člen 

Zbornica - Zveza v 30 dneh od prejema 

popolne vloge iz prejšnjega odstavka 

vpiše strokovno srečanje oz. dogodek in 

število pedagoških ur strokovnega 

izobraževanja in izpopolnjevanja v osebno 

mapo strokovnega izpopolnjevanja in 

izobraževanja člana Zbornice – Zveze. 

 

Član Zbornice – Zveze ima preko portala 

članstva dostop do svoje osebne mape 

strokovnega izpopolnjevanja in 

izobraževanja ter vpogled v seštevek vseh 

pridobljenih pedagoških točk.  

 

 

IV. Vrednotenje strokovnega srečanja 

oz. dogodka  

 

14. člen 

Strokovne službe Zbornice – Zveze 

prejete vloge pri vsebinah, ki se ne 

nanašajo na področje zdravstvene in 

babiške nege ter oskrbe, odstopijo komisiji 

v dokončno presojo. 

 

Komisija zavrne vpis strokovnega srečanja 

oz. dogodka v register strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – 

Zveze oz. zavrne vpis pedagoških točk v 

osebno mapo izpopolnjevanja in 

izobraževanja, če presodi, da izvedeno 

strokovno srečanje oz. dogodek ni 

mogoče šteti med strokovno 

izpopolnjevanje in izobraževanje na 

področju zdravstvene in babiške nege ter 

oskrbe. 

 

15. člen 

Pedagoška točka predstavlja 1 uro (45 

minut) neposrednega strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja in ne 

vključuje nagovorov, reklamiranja 

produktov in ostalih sponzorskih 

predavanj.  

 

Pri vrednotenju stalnega strokovnega 

srečanja in dogodka se upoštevajo 

naslednja merila: 

 

a)     Strokovna srečanja (pasivna 

udeležba) 

-  nacionalni 

kongresi, učne 

 1 ura = 1 

pedagoška točka 



 

 

delavnice, 

seminarji, 

simpoziji itd. 

-  mednarodni 

kongresi, šole, 

učne delavnice, 

seminarji, 

simpoziji itd. 

1 ura = 1 

pedagoška točka 

-  drugo strokovno 

usposabljanje 

5 pedagoških 

točk/teden 

 

b)     Aktivna udeležba 

(predavanje/predstavitev/poster)  4 pedagoške 

točke 

 

4 licenčnih točk 

c)     Znanstvena ali strokovna objava 

(število pedagoških točk številom 

avtorjev) 

-  članek v 

reviji, ki je 

uvrščena v 

Science 

Citation 

Index 

20 pedagoških točk 

  

-  članek v 

recenzirani 

znanstveni 

oziroma 

strokovni 

reviji 

10 pedagoških točk 

  

-  prispevek v 

recenzirani 

publikaciji 

(zbornik, 

učbenik itd.) 

5 pedagoških točk 

  

-  članek v 

strokovni 

reviji 

2 pedagoški točki 

  

-  članek v 

poljudno-

znanstveni 

reviji 

2 pedagoški točki 

  

č)    Recenzent knjige, 

učbenika, priročnika in 

drugo s strokovnega 

področja 

5 

pedago

ških 

točk 

Recenzent strokovnega 

članka 

1 

pedagoška 

točka 

d)    Urednik                 5 pedagoških točk 

zbornika                                               

                                             

V primeru več urednikov, se število 

pedagoških točk deli s številom urednikov. 

 

Podrobnejša merila za vrednotenje so 

opredeljena v Navodilih za vrednotenje 

strokovnega srečanja oziroma dogodka, ki 

se smiselno uporablja za vrednotenje. 

 

 

16. člen 

Zbornica – Zveza organizatorjem stroške 

vodenja strokovnega srečanja oz. 

dogodka v registru strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – 

Zveze obračuna v skladu z veljavnim 

cenikom Zbornice – Zveze. 

Vodenje osebne mape izpopolnjevanja in 

izobraževanja člana Zbornice – Zveze je 

brezplačno in izhaja iz bonitete članstva v 

Zbornici – Zvezi. 

    

17. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po 

sprejemu na upravnem odboru Zbornice - 

Zveze. Z dnem uveljavitve tega pravilnika 

preneha veljati pravilnik z dne 5. 3. 2014. 

 

 

Predsednica Zbornice – Zveze 

Darinka Klemenc l.r. 
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Priloga 1 

Vloga za vpis strokovnega srečanja oz. 

dogodka v register strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – 

Zveze 

 

Priloga 2 

Vloga za vpis strokovnega srečanja oz. 

dogodka v osebno mapo izpopolnjevanja 

in izobraževanja člana Zbornice – Zveze 

 
 


