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Izvajalci zdravstvene dejavnosti in 

izvajalci zdravstvene nege 
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                                  Datum: 25. 11. 2021 

 

 

Obvestilo Zbornice – Zveze o podeljevanju licenc za strokovna področja na podlagi 38. člena 

ZZDej-K 

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) izvajalce zdravstvene 

dejavnosti in izvajalce zdravstvene nege obvešča o upravnih postopkih, ki se vodijo na podlagi 38. člena 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, 73/19, 

152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, v nadaljnjem besedilu ZZDej-K). 

 

a) Obvestilo za medicinske sestre in medicinske tehnike iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K 

 

Rok za podelitev licence za strokovna področja za medicinske sestre in medicinske tehnike iz prvega 

odstavka 38. člena ZZDej-K se izteče 17. 12. 2021. 

 

Če so pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti še zaposleni izvajalci iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-

K, ki še niso oddali vloge, jih prosimo, da takoj oddajo vlogo za podelitev licence za strokovno 

področje. 

 

Zbornica – Zveza bo v prihodnih dneh podelila še licence za strokovno področje zdravstvene nege 

pacienta v ambulanti družinske medicine – 38. člen ZZDej-K, ki se zaradi spremembe naziva 

strokovnega področje, do zdaj še niso podeljevale. 

 

Na spletni strani Zbornice – Zveze so objavljeni obrazci vlog, Pravilnik o registru in licencah izvajalcev 

v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20), priloga pravilnika in pojasnilo o 

podeljevanju licenc za strokovno področje, povezava https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-

javna-pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/ 

 

 

b) Obvestilo za zdravstvene tehnice in tehnike zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena 

ZZDej-K 

 

Izvajalci zdravstvene nege iz t. i. »druge skupine« (zdravstvene tehnice in tehniki zdravstvene nege), 

ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K in v postopku podelitve licence najprej 

opravijo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi, še ne oddajajo prijavnic za 

preizkus strokovne usposobljenosti. 

mailto:tajnistvo@zbornica-zveza.si
https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/
https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/


2 

 

 

Rok za podelitev licence do 17. 12. 2021 tako ne velja za izvajalce iz drugega odstavka 38. člena 

ZZDej-K. 

 

Zbornica – Zveza bo pisni del preizkusa strokovne usposobljenosti zaradi epidemioloških razlogov 

izvedla on-line, zato bo Ministrstvu za zdravje predlagala zmanjšanje cene stroškov preizkusa strokovne 

usposobljenosti. Preizkusi strokovne usposobljenosti se bodo zaradi epidemioloških razlogov začeli 

izvajati v prvem četrtletju leta 2022.  

 

Izvajalci zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K morajo opraviti preizkus strokovne 

usposobljenosti in pridobiti licenco za strokovno področje v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi 

za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, se pravi večinoma najkasneje do avgusta 2023. 

 

Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje predlagala, da zaradi vključenosti izvajalcev zdravstvene 

nege v obvladovanje epidemije, rok iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K za preizkus strokovne 

usposobljenosti in podelitev licence za strokovno področje podaljša še za dve leti. 

 

Za vse dodatne informacije smo na voljo na e-pošti: register.licenca@zbornica-zveza.si.  

 

 

                                                                                                                   Monika Ažman, 

      

         predsednica Zbornice - Zveze  

 

 

 

 

 

 

 

Objava: 

- za objavo na spletni strani Zbornice – Zveze 

- kot pojasnilo izvajalcem po e-pošti 
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