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ZADEVA: Mnenje o strokovni usposobljenosti za zobozdravstvenega asistenta 

Spoštovani,  

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic             
in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) je prejela vprašanje, ali              
je za zasedbo delovnega mesta v zobni ambulanti za srednjo medicinsko sestro zahtevana pridobitev              
nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: NPK) zobozdravstveni        
asistent/zobozdravstvena asistentka (v nadaljnjem besedilu: zobozdravstveni asistent) in vprašanje, ali          
se zaposlena srednja medicinska sestra z NPK v zdravstvenem zavodu razvrsti na delovno mesto              
E035027 zobozdravstveni asistent ali na delovno mesto E03009 srednja medicinska sestra v            
ambulanti. 

V zvezi z navedenim vprašanjem na Zbornici – Zvezi pojasnjujemo naslednje. Izobraževanje za poklic              
zobozdravstveni asistent je bilo uveljavljeno samo do leta 1986, in sicer za zobozdravstvene asistente              
z 2-letnim izobraževanjem (do leta 1973), zobozdravstvene asistente s 4-letnim izobraževanjem (do            
leta 1981) ter za zobozdravstvene asistente, ki so jim ustanove, kjer so opravljali strokovni izpit,               
podelile naziv zdravstveni tehnik – zobozdravstveni asistent (do leta 1986). Po tem obdobju so se na                
delovna mesta zobozdravstvenih asistentov večinoma zaposlovali tehniki zdravstvene nege. 

Seznam poklicev zdravstvenih delavcev, ki je bil sprejet na podlagi 62. člena Zakona o zdravstveni               
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –                
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) in Odredbe                   
o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/14) pod zaporedno točko 31. določa,                
da se poklicna kvalifikacija zobozdravstvenega asistenta pridobi s srednjo strokovno izobrazbo,           
pridobljeno najpozneje do 31. 8.1985, opravljenim pripravništvom in strokovnim izpitom s področja            
zdravstvene dejavnosti. 

Čeprav formalnega izobraževanja za poklic zobozdravstvenega asistenta ni več, je strokovno           
usposobljenost za omenjeni poklic mogoče pridobiti z NPK za zobozdravstvenega asistenta. 

Katalog strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK za zobozdravstvenega asistenta opredeljuje 
naslednje pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki želi pridobiti omenjeno poklicno kvalifikacijo: 
1. znanja in spretnosti s področja zdravstvene nege, medicine, sterilizacije in dezinfekcije na ravni 

srednjega strokovnega izobraževanja za poklicno izobrazbo tehnika zdravstvene nege/tehnica 
zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu: tehnik zdravstvene nege); 

2. eno leto delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence; 
3. opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik zdravstvene nege. 
 
Za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave menimo, da morajo tehniki zdravstvene            
nege za izvajanje aktivnosti na delovnem mestu zobozdravstveni asistent na podlagi določil Zakona o              
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nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09)              
dokazati znanja in spretnosti, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti 
zobozdravstveni asistent 7240.001.5.1. 

 
Glede vprašanja, ali se zaposlena srednja medicinska sestra z NPK v zdravstvenem zavodu razvrsti              
na delovno mesto E035027 - zobozdravstveni asistent ali na delovno mesto E03009 - srednja              
medicinska sestra v ambulanti pojasnjujemo, da je Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za             
zaposlene v zdravstveni negi na podlagi 8. točke Obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za             
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 63/99, 73/00, 60/08) na 22. seji, dne 23.                  
12. 2010, sprejel naslednjo razlago 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni               
negi (Uradni list RS, št. 60/08):  

1. Za zaposlene v zobozdravstveni dejavnosti, ki so do leta 1985 pridobili izobrazbo            
zobozdravstvenega asistenta, se šteje, da izpolnjujejo pogoje in se jih razvrsti na delovno mesto              
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT E035027. Na delovno mesto ZOBOZDRAVSTVENI       
ASISTENT E035027 se razvrstijo tudi zaposleni v zobozdravstveni dejavnosti, ki pridobijo           
nacionalno poklicno kvalifikacijo.  

2. Zaposlene v zobozdravstveni dejavnosti, ki so pridobili izobrazbo zdravstvene smeri po letu            
1985 in imajo dokazila o specialnih znanjih ali potrdila pristojne zbornice za delo v tej dejavnosti,                
se razvrsti na delovno mesto SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI           
E035008.  

 
Za pojasnila o razvrstitvi zaposlenih na posamezna delovna mesta, vam svetujemo, da se obrnete še               
na pristojno sindikalno organizacijo. 
 
S pozdravi. 

 
Monika Ažman, dipl. m. s., 

 
                     predsednica Zbornice – Zveze 

 

 

 

 

  

 
 

2 
 


