
 

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih               
tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) izvajalce zdravstvene nege in izvajalce zdravstvene              
dejavnosti seznanja z naslednjimi informacijami o podeljevanju licence za strokovna področja izvajalcem zdravstvene             
nege, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o                  
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K). 

1. Sprejem novega Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20, v                  
nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020, med drugim določa tudi postopek podelitve licence za                   
strokovna področja za izvajalce zdravstvene nege iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZZDej-K. Priloga k                
pravilniku je Seznam strokovnih področij podeljene licence. 
 
S sprejemom in uveljavitvijo pravilnika je Zbornica – Zveza začela podeljevati licence za strokovna področja. 
 
Pravilnik in Seznam strokovnih področij podeljene licence objavljena sta na spletni strani Zbornice – Zveze in na                 
naslednji povezavi Pravno-informacijskega sistema R Slovenije. 

 
V Uradnem listu RS št. 152/20 z dne 23. 10. 2020 je bil objavljen tudi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo                       
posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki podaljšuje rok za podelitev licence za medicinske sestre in medicinske tehnike               
oziroma za izvajalce iz t. i. »prve skupine izvajalcev« iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K, ki v postopku podelitve                   
licence ne opravljajo preizkusa strokovne usposobljenosti. Rok za podelitev licence je podaljšan za eno leto do 17.                 
12. 2021. 
 
 
2. Kdo vloži vlogo za licenco za strokovno področje 

V skladu z 12. členom pravilnika vloži vlogo za podelitev licence za strokovno področje medicinska sestra/medicinski                
tehnik, zdravstvena tehnica/zdravstveni tehnik in tehnica zdravstvene nege/tehnik zdravstvene nege iz prvega in             
drugega odstavka 38. člena ZZDej-K (t. i. »prva in druga skupina izvajalcev«).  

To so izvajalci zdravstvene nege, ki imajo na podlagi 38. člena ZZDej-K že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za                  
delovno mesto diplomirane medicinske sestre in so jim kompetence diplomirane medicinske sestre v zdravstvenem              
ali socialnovarstvenem zavodu že priznane. 

 
 
a) Postopek podelitve licence za strokovno področje za izvajalce zdravstvene nege iz prvega odstavka 38.              

člena ZZDej-K (t. i. »prva skupina izvajalcev«) 
 
Medicinskim sestram in medicinskim tehnikom iz t. i. »prve skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem                
strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981 in                
izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v prvem odstavku 38. člena ZZDej-K, za podelitev licence za strokovna področja                
ni treba opravljati preizkusa strokovne usposobljenosti. 
 
Izvajalci zdravstvene nege iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K (t. i. »prva skupina izvajalcev«) Zbornici – Zvezi                 
posredujejo: 
- vlogo za podelitev licence za strokovno področje, 
- izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K, 
- potrdilo o plačilu upravne takse. 
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Vloga za podelitev licence za strokovno področje je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze, pod zavihkom                 
Licenca 38. člen ZZDej-K.  
 
Skupaj z vlogo za licenco za strokovno področje mora vlagatelj priložiti še izpolnjeno in podpisano Izjavo izvajalca                 
zdravstvene dejavnosti (delodajalca) o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K. 
 
Izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev za priznavanje poklicnih kompetenc in            
aktivnosti iz prvega ali drugega odstavka 38. člena ZZDej-K izpolni delodajalec, ki je z izvajalcem zdravstvene                
nege sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. 
 
Rok za podelitev licence za strokovna področja za izvajalce iz t. i. »prve skupine izvajalcev« iz prvega odstavka 38.                   
člena ZZDej-K je 17. 12. 2021. 
 
Če izvajalec zdravstvene nege še ni vpisan v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v                 
nadaljnjem besedilu: register), vlogi za podelitev licence za strokovna področja priloži še izpolnjeno vlogo za vpis v                 
register, ki je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze, zavihek Register in zahtevana dokazila. Za vpis v register                   
in podelitev licence se plača ena upravna taksa v višini 22,60 evra, ki je prihodek proračuna R Slovenije. 
 
b) Postopek podelitve licence za strokovno področje za izvajalce zdravstvene nege iz drugega odstavka 38.              

člena ZZDej-K (t. i. »druga skupina izvajalcev«) 
 
Zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki in tehnice zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege oziroma izvajalci iz                
t. i. »druge skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu             
zdravstvena nega, v katerega je vpis potekal od vključno šolskega leta 1981/1982 in izpolnjujejo druge pogoje,                
opredeljene v drugem odstavku 38. člena ZZDej-K, v postopku podelitve licence najprej opravijo preizkus              
strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.  

Izvajalec zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K Zbornici – Zvezi posreduje: 
- prijavnico za preizkus strokovne usposobljenosti, 
- izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K, 
- potrdilo o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti oziroma izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti            

o kritju stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti. 
 
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti še niso znani in bodo določeni v soglasju z ministrom za zdravje. 
 
Zbornica – Zveza bo na spletni strani objavila prijavnico za preizkus strokovne usposobljenosti, ko bodo               
epidemiološke razmere dopuščale organizacijo in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti.  
 
Izjava izvajalca zdravstvene dejavnosti (delodajalca) o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K je objavljena na               
spletni strani Zbornice – Zveze. 
 
Pogoj za podelitev licence za strokovno področje za t. i. »drugo skupino izvajalcev« je tako uspešno opravljen                 
preizkus strokovne usposobljenosti. Vlogo za podelitev licence izvajalec iz t. i. »druge skupine izvajalcev«              
posreduje šele po uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.  
 
Za t. i. »drugo skupino izvajalcev« iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K bo rok za podelitev licence za strokovno                   
področje potekel v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirana medicinska sestra.  
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Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno, ustno oziroma praktično preverjanje znanja izvajalca:  
- s strokovnega področja zdravstvene nege in  
- obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,            

temeljni postopki oživljanja, kakovost in varnost v zdravstvu). 
 
3. Rok za podelitev licence za strokovno področje 

 

Rok za podelitev licence za strokovna področja za izvajalce iz t. i. »prve skupine izvajalcev« iz prvega odstavka 38.                   
člena ZZDej-K je 17. 12. 2021. 

Rok za podelitev licence za t. i. »drugo skupino izvajalcev« iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K, ki opravljajo                  
preizkus strokovne usposobljenosti, se izteče v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto                
diplomirane medicinske sestre (praviloma leta 2023). 

4. Upravna taksa 

Upravno takso je skladno s 4. členom Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah − Uradni list RS, št.                    

106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) dolžan plačati tisti,                   
ki odda vlogo. 

Upravno takso mora plačati izvajalec zdravstvene nege, ki odda vlogo za pridobitev licence. 

Upravna taksa v vrednosti 22,60 evra se nakaže na račun: 
Ministrstvo za zdravje RS 
Štefanova ulica 5 
1000 Ljubljana 
Podračun: JFP 
Št. računa: 01100 – 1000315637 
Sklic: 11 27111-7111002-71234 
 
Za plačilo iz tujine: 
SWIFT: BSLJSI2X 
IBAN: SI56 01100 – 1000315637 
Delivery account: 11 27111-7111002-71234 
 
Dokazilo o plačani upravni taksi posredujete skupaj z vlogo. 
 

5. Določitev strokovnega področja podeljene licence 

V skladu s šestim odstavkom 64. 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, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP) se licenca podeli za strokovna področja, ki so določena v                     
Pravilniku o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege , katerega priloga je                
Seznam strokovnih področij podeljene licence. 

V Seznamu strokovnih področij podeljene licence so določena delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, pri              
posameznem delovnem mestu diplomirane medicinske sestre pa je opredeljenih eno ali več strokovnih področij, za               
katera se izvajalcu lahko podeli licenca. 
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Delodajalec izpolni izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 38. člena ZZDej-K in navede naziv delovnega mesta               
diplomirane medicinske sestre iz pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena z izvajalcem na podlagi 38. člena                 
ZZDej-K, in naziv strokovnega področja podeljene licence, ki je v Seznamu strokovnih področij podeljene licence,               
določen pri posameznem delovnem mestu diplomirane medicinske sestre. 

Pri delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, kjer je navedeno eno strokovno področje, se izvajalcu lahko podeli                
licenca samo za navedeno strokovno področje. 

Npr. izvajalcem, ki imajo na podlagi priznavanja kompetenc sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto DIPL.                
MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI, se bo licenca podelila za strokovno področje             
zdravstvena nege pacienta, družine in drugih v lokalni skupnosti. 

V prilogi pravilnika – v Seznamu strokovnih področij podeljene licence je tako pri delovnem mestu dipl. medicinska                 
sestra v patronažni zdravstveni negi navedeno eno strokovno področje podeljene licence.  

 

Pri nekaterih delovnih mestih diplomiranih medicinskih sester je v Seznamu strokovnih področij podeljene licence              
navedenih več strokovnih področij in se izvajalcu podeli licenca za tisto strokovno področje, kjer so mu pri delodajalcu                  
priznane kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske sestre. 

Npr. izvajalcem, ki imajo na podlagi 38. člena ZZDej-K sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto DIPL.                 
MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST, kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske sestre pa           
izvajajo v ginekološki ambulanti, se bo licenca podelila za strokovno področje zdravstvene nege žensk in družine na                 
področju reprodukcije in ženskih bolezni. 

Delodajalec bo tako iz seznama strokovnih področij, ki so navedena pri delovnem mestu DIPL. MEDICINSKA SESTRA                
DISPANZERSKA DEJAVNOST, določil strokovno področje, kjer so izvajalcu priznane kompetence in aktivnosti            
diplomirane medicinske sestre. 

 

Izjemoma se lahko izvajalcem podeli licenca za dve ali več strokovnih področij, če je pri posameznem delovnem mestu                  
diplomirane medicinske sestre v Seznamu strokovnih področij podeljene licence navedenih več strokovnih področij,             
izvajalcu pa so tudi pri delodajalcu kompetence priznane na več strokovnih področjih. 
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E03702
2 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI 

strok. 
področje ZN pacienta, družine in drugih v lokalni skupnosti 

  

E03701
1 

DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST 

strok. 
področje 

ZN pacienta na področju psihiatrije in duševnega zdravja 

 ZN žensk in družine na področju reprodukcije in ženskih bolezni 
 ZN pacienta na področju mladinskega varstva 
 ZN pacienta v medicini dela, prometa in športa 

Klas. znak: 610 Original dokumenta se nahaja v IS. Vse natisnjene kopije se smatrajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb. 



 

 

Npr. izvajalec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI               
ENOTI, v regijski bolnišnici pa izvaja kompetence diplomirane medicinske sestre na kirurškem oddelku in              
internističnem oddelku.  

Delodajalec bo iz Seznama strokovnih področij podeljene licence tako pri delovnem mestu DIPL. MEDICINSKA              
SESTRA V NEGOVALNI ENOTI določil dve strokovni področji, kjer so izvajalcu priznane kompetence in aktivnosti               
diplomirane medicinske sestre in se bo izvajalcu licenca podelila za strokovni področji zdravstvene nege kirurškega               
pacienta in zdravstvene nege internističnega pacienta. 

 

  
6. Menjava zaposlitve in licenca za strokovno področje 

Zaposleni izvajalci zdravstvene nege, ki so bili na podlagi 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K                
prerazporejeni na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, lahko še naprej izvajajo poklicne kompetence in              
aktivnosti diplomirane medicinske sestre, ki so jih osvojili z delom na strokovnem področju, za katero jim je                 
podeljena licence, ne morejo pa opravljati poklicnih kompetenc diplomirane medicinske sestre na drugih strokovnih              
področjih, za katera jim licenca ni podeljena ali na drugih delovnih mestih diplomirane medicinske sestre. 

Npr. izvajalec, ki ima podeljeno licenco za strokovno področje zdravstvena nega pacienta, družine in drugih v                
lokalni skupnosti se lahko zaposli v drugem zdravstvenem domu na delovnem mestu DIPL. MEDICINSKA SESTRA               
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI in z navedeno podeljeno licenco za strokovno področje izvaja kompetence in               
aktivnosti diplomirane medicinske sestre na strokovnem področju zdravstvene nege pacienta, družine in drugih v              
lokalni skupnosti. 

 

7. Podaljševanje licence za strokovno področje 

Določila pravilnika o pogojih za podaljševanje licence se uporabljajo tudi za izvajalce, ki jim je licenca podeljena na                  
podlagi 38. člena ZZDej-K. 
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1 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI 

strok. 
področje 

ZN kirurškega pacienta  

 ZN ortopedskega pacienta 
 ZN internističnega pacienta  
 ZN onkološkega pacienta  
 ZN nevrološkega pacienta 
 ZN pacienta z nalezljivo boleznijo 
 ZN pacientke z ginekološkimi boleznimi 
 ZN porodnice in otročnice 
 ZN otroka in mladostnika 
 ZN pacienta z motnjami duševnega zdravja 
 ZN pacienta v dejavnosti otorinolaringologije  
 ZN pacienta s težavami lokomotornega sistema 
 ZN pacienta s kroničnimi, nenalezljivimi boleznimi 
 ZN pacienta z dermatovenerološkim obolenjem 

Klas. znak: 610 Original dokumenta se nahaja v IS. Vse natisnjene kopije se smatrajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb. 



 

 

 
Šele po izdaji odločbe o podelitvi licence na podlagi 38. člena ZZDej-K se izvajalcem strokovna izpopolnjevanja                
vrednotijo z licenčnimi točkami in se jim priznavajo obvezne vsebine za podaljšanje licenčnega obdobja. Izobraževanja,               
ki se jih je izvajalec zdravstvene nege udeležil pred izdajo odločbe o podelitvi licence, se ne morejo vrednotiti z                   
licenčnimi točkami in se ne upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence. 
 
Izvajalcu se licenca podeli za obdobje sedmih let in se podaljša na podlagi dokazil o stalnem strokovnem izpolnjevanju. 

Za podaljšanje licence mora izvajalec zbrati najmanj 70 licenčnih točk iz vsebin s področja zdravstvene nege in opraviti                  
vse obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,             
temeljni postopki oživljanja in kakovost in varnost v zdravstvu). 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v času uradnih ur na telefonski številki 01 544 54 80 ali na e-naslov:                     
register.licenca@zbornica-zveza.si. 
 
 

Monika Ažman, 
 
predsednica Zbornice - Zveze 

 
Dokument pripravili: Andrej Vojnovič, Urša Glavinac, Ana Tomec, Monika Ažman, Draga Štromajer 
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