
Priloga 
SEZNAM STROKOVNIH PODROČIJ PODELJENE LICENCE  

   

Delovna mesta srednjih medicinskih sester in diplomiranih medicinskih sester ter strokovna področja 

zdravstvene nege, na katerih je medicinska sestra/medicinski tehnik, zdravstvena tehnica/zdravstveni 

tehnik in tehnica zdravstvene nege/tehnik zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 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) izvajal oziroma izvaja kompetence in aktivnosti 

diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika. 

 

I. DELOVNA MESTA SREDNJIH MEDICINSKIH SESTER 

 

Delovna mesta srednjih medicinskih sester, opredeljena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v 

zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/08) in Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08) oziroma v Aneksu h Kolektivni pogodbi za 

zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80/18) in Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18) ter strokovna področja zdravstvene 

nege, na katerih so izvajalci iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZZDej-K izvajali kompetence in 

aktivnosti diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika. 

 

E035002 MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) 

strok. področje 
ZN pacienta na področju NPK zobozdravstveni asistent, zdravstveni reševalec in 

ortopedski tehnolog 

  

E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI 

strok. področje ZN pacienta na področju dela s citostatiki 

  

E035005 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU 

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

  

E035006 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - NOTRANJI DISPEČER 

strok. področje ZN na področju  razvrščanja pacientov/uporabnikov in drugih materialnih virov 

  

E035007 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI 

strok. področje ZN pacienta na področju dispečerske službe zdravstva  

  

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI * 

strok. področje ZN pacienta v ambulanti družinske medicine – 38. člen ZZDej-K 

 
ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti 

ZN pacienta v otroški in mladinski ambulanti 

 ZN pacienta v specialistični ambulantni dejavnosti 

 ZN pacienta na bolniškem, kliničnem oz. negovalnem oddelku 

 ZN pacienta v diagnostičnih enotah 

  

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI 

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 na področju medicine dela, prometa in športa 

  

E035010 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I 

E035011 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II 

strok. področje ZN pacienta na področju nefrologije, dialize in transplantacijske dejavnosti 



  

E035012 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI 

strok. področje ZN pacienta na bolniškem oddelku ali posebni enoti, ki potrebuje stalni  nadzor  

  

E035013 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II 

E035014 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 

strok. področje ZN življenjsko ogroženega pacienta  

  

E035015 
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA 

SEVANJA 

strok. področje ZN pacienta v območju ionizirajočega sevanja 

  

E035016 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI 

E035029 ORTOPEDSKI TEHNOLOG - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) 

strok. področje ZN pacienta na področju dela mavčarja/ortopedskega tehnologa  

  

E035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI 

strok. področje ZN kirurškega pacienta  

 ZN ortopedskega pacienta 

 ZN internističnega pacienta  

 ZN onkološkega 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 

 
ZN nevrološkega pacienta 

ZN pacienta v okulistični dejavnosti  

  

E035018 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI 

strok. področje ZN na področju  dela v  operativni dejavnosti  in endoskopiji 

  

E035019 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI 

E035030 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH  PSIHIATRIJE 

strok. področje ZN pacienta na področju psihiatrije in duševnega zdravja 

  

E035020 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH 

strok. področje ZN pacienta z motnjami v razvoju 

 ZN pacienta, odvisnega od prepovedanih drog 

  

E035021 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU 

E035028 ZDRAVSTVENI REŠEVALEC - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) 

strok. področje ZN življenjsko ogroženega pacienta  

  

E035026 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI 

strok. področje ZN življenjsko ogroženega pacienta  

  

E035022 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI 

strok. področje ZN kirurškega 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 okulistični dejavnosti  

 ZN pacienta  v dejavnosti otorinolaringologije 

 ZN pacienta s težavami lokomotornega sistema 

 ZN pacienta s kroničnimi, nenalezljivimi boleznimi 

 ZN pacienta z dermatovenerološkim obolenjem 

  

E035023 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI 

strok. področje ZN na področju dela v sterilizaciji 

  

E035024 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI 

strok. področje ZN na področju dela v transfuzijski medicini 

  

E035031 
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENI DISPEČER V DISPEČERSKEM 

CENTRU 

strok. področje ZN na področju dela v dispečerski službi zdravstva 

  

F025009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I 

F025010 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II 

strok. 

področje 

ZN uporabnikov na področju socialnega varstva 

ZN uporabnikov s posebnimi potrebami na področju usposabljanja, vodenja in 

varstva 

ZN otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na področju vzgoje in 

izobraževanja  

  

 

II. DELOVNA MESTA DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER IN STROKOVNA 

PODROČJA PODELJENE LICENCE 

 

Delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, opredeljena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene 

v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80/18) in Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18), za katera so izvajalci iz prvega in drugega 

odstavka 38. člena ZZDej-K sklenili pogodbo o zaposlitvi ter strokovna področja, za katera se jim podeli 

licenca in na katerih izvajajo poklicne kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske 

sestre/diplomiranega zdravstvenika. 

 

 

E037008 DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI 

strok. 

področje 
ZN pacienta na področju dela s citostatiki 

  

E037009 DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI 

strok. 

področje 
ZN na področju dela v dispečerski službi zdravstva 

  

E037010 DIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA 

strok. ZN na področju  dela v  operativni dejavnosti  in endoskopiji 



področje 

  

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST 

strok. 

področje 
ZN pacienta v ambulanti družinske medicine – 38. člen ZZDej-K 

 
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 

  

E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI 

strok. 

področje 

ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti 

ZN pacienta v otroški in mladinski ambulanti 

 ZN pacienta v specialistični ambulantni dejavnosti 

 ZN pacienta na bolniškem, kliničnem oz. negovalnem oddelku 

 ZN pacienta v diagnostičnih enotah 

  

  

E037015 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI 

strok. 

področje 
ZN pacienta na področju dela v anesteziologiji 

  

E037016 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I 

E037017 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II 

strok. 
področje 

ZN pacienta na področju nefrologije, dialize in transplantacijske dejavnosti 

  

E037018 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI 

strok. 
področje 

ZN pacienta na bolniškem oddelku ali posebni enoti, ki potrebuje stalni nadzor 

  

E037019 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II 

E037020 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III 

strok. 
področje 

ZN življenjsko ogroženega pacienta  

  

E037021 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 

  

E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI 

strok. 
področje 

ZN pacienta, družine in drugih v lokalni skupnosti 

  



E037024 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI 

strok. 
področje 

ZN pacienta na področju psihiatrije in duševnega zdravja 

  

E037025 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH 

strok. 
področje 

ZN pacienta z motnjami v razvoju 

 ZN pacienta, odvisnega od prepovedanih drog 

  

E037026 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI 

strok. 

področje 
ZN kirurškega 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 okulistični dejavnosti 

 ZN pacienta   v dejavnosti otorinolaringologije 

 ZN pacienta s težavami lokomotornega sistema 

 ZN pacienta s kroničnimi, nenalezljivimi boleznimi 

 ZN pacienta z dermatovenerološkim obolenjem 

  

E037027 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI 

strok. 
področje 

ZN pacienta na področju dela v sterilizaciji 

  

E037028 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI 

strok. 
področje 

ZN pacienta na področju  dela v transfuzijski medicini 

  

E037029 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI 

strok. 
področje 

ZN življenjsko ogroženega pacienta  

  

E037031 DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA 

strok. 
področje 

ZN pacienta v območju ionizirajočega sevanja 

  

E037032 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU 

strok. 
področje 

ZN življenjsko ogroženega pacienta  

  

F027011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA – vodja tima s specialnimi znanji 

F027010 DIPL. MEDICINSKA SESTRA - vodja tima 

strok. 

področje 

ZN uporabnikov na področju socialnega varstva 

ZN uporabnikov s posebnimi potrebami na področju usposabljanja, vodenja in 

varstva 

ZN otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na področju vzgoje in 

izobraževanja 

 

Dokument je 7. 9. 2021 potrdil Upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije s sklepom 

UO 105/11 in Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego 24. 9. 2021 s sklepom št. 

03510-09-2021/04VK. 


