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Št.: 610-7/22-1 

Datum: 15. 4. 2022 

 

Zadeva: Informacije, vprašanja in odgovori o preizkusu strokovne usposobljenosti po 38. členu 

ZZDej-K  

 

Spoštovani, 

 

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

in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) objavlja naslednje 

informacije, vprašanja in odgovore o preizkusu strokovne usposobljenosti po drugem odstavku 38. člena 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 

64/17, 73/19, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, v nadaljnjem besedilu 

ZZDej-K). 

 

Ker se bodo pojasnila Zbornice – Zveze posodabljala in dopolnjevala, vas prosimo za ogled zadnje 

različice dokumenta, ki je skupaj z obrazci vlog ter obrazci izjav objavljena na spletni strani Zbornice – 

Zveze, povezava https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-pooblastila/licenca38-clen-

zzdej-k/. 

1. Kaj obsega preizkus strokovne usposobljenosti? 

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno in ustno oziroma praktično (v nadaljnjem besedilu 

praktično) preverjanje znanja izvajalca: 

a) s strokovnega področja zdravstvene nege in 

b) obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja: 

- zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,  

- temeljni postopki oživljanja ter 

- kakovost in varnost v zdravstvu. 

 

Poudarek na praktičnem preverjanju znanja je s področja obvezne vsebine temeljni postopki 

oživljanja. 

 

2. Kaj obsega preizkus s strokovnega področja zdravstvene nege? 

 

Preizkus s strokovnega področja zdravstvene nege obsega osnovne vsebine s področja 

zdravstvene nege, ki omogočajo sposobnost splošnega razumevanja in uporabe znanja in 

sposobnosti za izvajanje kompetenc in poklicnih aktivnosti diplomirane medicinske sestre na 

strokovnem področju podeljene licence. 

 

Preizkus strokovne usposobljenosti s področja zdravstvene nege je preizkus iz osnovnih vsebin 

zdravstvene nege, saj vsi izvajalci, čeprav so jim kompetence priznane na različnih strokovnih 

področjih, pri pisnem preizkusu znanja opravljajo preizkus iz istih osnovnih vsebin zdravstvene 

nege.  

 

 
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE –                            

ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV SLOVENIJE 

Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana 

Tel: 01 544 54 80, e-pošta: 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/
mailto:tajnistvo@zbornica-zveza.si
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Tako ne gre za ozko usmerjen preizkus iz ožjega strokovnega področja zdravstvene nege, na 

katerem so izvajalcu priznane kompetence, prav tako preizkus ne poteka s področja preverjanja znanja 

diagnostično terapevtskih postopkov ter posegov, za katere je izvajalec pridobil kompetence. 

 

3. Kje se izvajalci lahko seznanijo s študijskim gradivom ter vsebinami preizkusa? 

 

Na spletni strani Zbornice – Zveze, povezava https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-

pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/ je objavljeno študijsko gradivo za vse vsebine preizkusa, ki 

obsega priročnike ter prosojnice. 

 

V spletni učilnici Moodle so objavljeni videoposnetki predavanj nekaterih vsebin preizkusa ter primeri 

najbolj pogostih izpitnih vprašanj. Do vsebin spletne učilnice Moodle izvajalci dostopajo z geslom, ki ga 

dobijo na elektronski naslov po posredovanju popolne prijave na preizkus.  

 

4. Kaj je izvajalcem lahko v pomoč pri študiju vsebin preizkusa? 

 

Priročniki za nekatere vsebine preizkusa (npr. področje zakonodaje s področja zdravstva) so obsežni. 

Izvajalcem so pri študiju gradiva v pomoč prosojnice iz posameznih vsebin ter primeri najbolj 

pogostih izpitnih vprašanj iz posameznih vsebin, ki so objavljeni v spletni učilnici. 

 

Na pisnem ter praktičnem preizkusu so lahko tudi vprašanja iz drugih vsebin, ki ne bodo zajeta v izboru 

objavljenih najbolj pogostih izpitnih vprašanj oziroma so vprašanja zastavljena na drug način, vseeno 

pa so prosojnice ter objavljena vprašanja v pomoč pri prepoznavi vsebin, na katerih bo pri preizkusu 

strokovne usposobljenosti največji poudarek. 

 

Izvajalcem priporočamo tudi udeležbo na uvajalnem seminarju o preizkusu strokovne usposobljenosti.  

 

5. Uvajalni seminar o preizkusu strokovne usposobljenosti 

 

Zbornica – Zveza organizira tudi uvajalni seminar o preizkusu strokovne usposobljenosti po 38/2. 

členu ZZDej-K. Na uvajalnem seminarju bo predstavljen potek preizkusa strokovne usposobljenosti ter 

vsebine preizkusa strokovne usposobljenosti. 

 

Uvajalni seminar bo potekal preko spletnih povezav od 17.00 do 19.30 v naslednjih terminih: 

-  21. april 2022 
-  26. maj 2022 
-  23. junij 2022 
Prijave na uvajalni seminar potekajo na spletni strani Zbornice – Zveze, https://register-clani.zbornica-

zveza.si/prijava/Default.aspx. Morebitni dodatni termini bodo objavljeni na spletni strani Zbornice – 

Zveze.  

 

6. Kako poteka preizkus strokovne usposobljenosti? 

Pisno preverjanje znanja poteka v spletni učilnici (Moodle) ali namenskih sistemih za ocenjevanje 

znanja, izpitne naloge so praviloma izbirnega tipa (naloge, kjer izvajalec med ponujenimi odgovori 

izbere pravega). Izvajalci, ki se bodo prijavili na preizkus, bodo imeli pred opravljanjem pisnega 

preizkusa možnost predhodnega testiranja izpitnega okolja (poskusni pisni izpit). Izvajalec pisni del 

preizkusa opravlja od doma.  

Pisno preverjanje znanja traja največ 120 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 60-

odstotni uspeh.  

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/
https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanje/uvajalni-seminar-o-preizkusu-strokovne-usposobljenosti-za-izvajalce-iz-38-2-clena-zzdej-k/
https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanje/uvajalni-seminar-o-preizkusu-strokovne-usposobljenosti-za-izvajalce-iz-38-2-clena-zzdej-k-2/
https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanje/uvajalni-seminar-o-preizkusu-strokovne-usposobljenosti-za-izvajalce-iz-38-2-clena-zzdej-k-3/
https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx
https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx
https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanja/
https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanja/
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Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja je pogoj za pristop k praktičnemu preverjanju znanja 

kandidata, ki poteka v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana pred tričlansko 

izpitno komisijo. Poudarek na praktičnem preverjanju znanja je s področja obvezne vsebine temeljni 

postopki oživljanja. 

Uspeh izvajalca na preizkusu strokovne usposobljenosti se ocenjuje z »opravil« ali »ni opravil«.  

Praktično preverjanja znanja traja največ 30 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 

75-odstotni uspeh. 

7. Kakšno opremo mora izvajalec imeti za opravljanje pisnega dela preizkusa? 

Izvajalec mora imeti naslednjo zahtevano opremo in zahtevane funkcionalnosti za opravljanje 
pisnega preverjanja znanja:                                                  
1. osebni računalnik opremljen z zunanjo kamero, zvočnikom in mikrofonom, 
2. internetno povezavo, 
3. veljavni elektronski naslov. 
4. PDF bralnik. 

8. Kje bo potekal pisni del preizkusa, če izvajalec nima osebnega računalnika? 

Pisno preverjanje znanja poteka v spletni učilnici (Moodle) ali namenskih sistemih za ocenjevanje 

znanja. Izvajalec pisni del preizkusa opravlja od doma. Zbornica – Zveza bo objavila tudi navodila za 

pisno opravljanje preizkusa. 

Izvajalec, ki nima možnosti, da bi pisni del preizkusa opravljal od doma (npr. nima osebnega računalnika 

s kamero in mikrofonom), obvesti zbornico ter lahko pisni preizkus opravlja na sedežu Zbornice – 

Zveze. 

9. Kako izvajalec dostopa do spletne učilnice Moodle?  

Izvajalec na prijavnici za preizkus strokovne usposobljenosti navede veljavni osebni elektronski 

naslov. Do vsebin spletne učilnice Moodle izvajalec dostopa z geslom, ki se mu posreduje na elektronski 

naslov po posredovanju popolne prijave na preizkus. 

Izvajalce, ki nimate veljavnega osebnega elektronskega naslova, prosimo, da si ustvarite ustrezen 

elektronski naslov (Gmail, Yahoo, Hotmail …). Izvajalce prosimo, da navedete osebni elektronski 

naslov in ne službenega elektronskega naslova. 

10.  Kdaj bodo potekali preizkusi strokovne usposobljenosti v letu 2022? 

Pisni preizkusi strokovne usposobljenosti bodo v letu 2022 potekali praviloma v naslednjih terminih 

(praviloma tretji četrtek v mesecu, praktično preverjanje znanja pa v četrtek, ki sledi): 

- 19. maj (praktično predvideno 26. maj), 

- 16. junij (praktično predvideno 23. junij), 

- 15. september (praktično predvideno 22. september), 

- 20. oktober (praktično predvideno 27. oktober), 

- 17. november (praktično predvideno 24. november), 

- 8. december (praktično predvideno 15. december). 

 

Termini preizkusa strokovne usposobljenosti v letu 2023 bodo objavljeni proti koncu leta 2022. Pisni del 

preizkusa poteka preko spletnih povezav, praktični del pa na sedežu Zbornice – Zveze. Če je na 
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posamezni termin prijavljenih večje število kandidatov, so za praktični  del preizkusa lahko dodani še 

novi termini. 

11. Do kdaj najkasneje se izvajalec lahko prijavi na posamezni termin? 

Če izvajalec posreduje popolno prijavo se lahko prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti 

najkasneje sedem dni pred datumom pisnega opravljanja preizkusa. 

12. Kolikokrat se lahko preizkus strokovne usposobljenosti opravlja? 

Če izvajalec ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti, ga lahko ponovno večkrat 

opravlja. Za ponovno opravljanje izpita se ponovno plačajo stroški preizkusa v višini 80 evrov. 

13. Če je izvajalec pri pisnem delu preizkusa strokovno usposobljenosti neuspešen samo pri 

eni obvezni vsebini, ali je treba pisni del preizkusa opravljati še enkrat iz vseh vsebin? 

 

Pisno preverjanje znanja je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 60-odstotni uspeh. Vsaj 60-

odstotni uspeh je skupni uspeh, ki ga izvajalec doseže iz vseh vsebin preizkusa, saj se strokovna 

področja zdravstvene nege ter posamezna obvezna vsebina ne ocenjujejo samostojno in ločeno. 

Izvajalec, ki ne doseže vsaj 60-odstotnega uspeha pri pisnem preverjanju znanja, ponovno opravlja 

pisni del preizkusa iz vseh zahtevanih vsebin (strokovno področje zdravstvene nege ter vse obvezne 

vsebine). 

 

14. Ali preizkus strokovne usposobljenosti poteka hkrati iz vseh vsebin?  

Na posameznem pisnem preizkusu strokovne usposobljenosti se hkrati opravlja preizkus s strokovnega 

področja zdravstvene nege ter vseh obveznih vsebin. 

Tako pisno preverjanje znanja poteka praviloma v izpitnih nalogah izbirnega tipa (naloge, kjer 

izvajalec med ponujenimi odgovori izbere pravega) iz vseh vsebin preizkusa strokovne 

usposobljenosti. Če izvajalec uspešno opravi pisni del preizkusa, praktični del preizkusa poteka iz 

pred izpitno komisijo na sedežu Zbornice – Zveze. Poudarek na praktičnem delu je s področja temeljnih 

postopkov oživljanja. 

15. Kako se izvajalec prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti 

Izvajalci, 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 iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K za opravljanje preizkusa in podelitev licence 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, 

-  potrdilo o plačilu upravne takse. 

 

 

 

 

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/04/OB-JPOOP02-39-PRIJAVNICA-ZA-PREIZKUS-STROKOVNE-USPOSOBLJENOSTI-ZA-IZVAJALCE-IZ-38-2-CLENA-ZZDej-K-verz-3.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/02/OB-JPOOP02-40-Izjava-izvajalca-zdr.-dej.-o-izpolnjevanju-pogojev-38-2-clen-ZZDej-K.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/OB-JPOOP02-41-Izjava-o-kritju-stroskov-preizkusa-strokovne-usposobljenosti-38-2-clen-ZZDej-K.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/OB-JPOOP02-41-Izjava-o-kritju-stroskov-preizkusa-strokovne-usposobljenosti-38-2-clen-ZZDej-K.docx
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16. Kdo krije stroške preizkusa strokovne usposobljenosti? 

 

Ministrstvo za zdravje je pojasnilo, da je strošek preizkusa strokovne usposobljenosti strošek 

delodajalca, pri katerem je zaposlen presegal kompetence (pojasnilo Ministrstva za zdravje št. 012-

25/2019/94 z dne 8. 7. 2019 na prejeta vprašanja v zvezi z realizacijo 38. člena ZZDej-K).   

 

Zavode, ki bodo takoj poravnali stroške preizkusa strokovne usposobljenosti prosimo, da Zbornico – 

Zvezo obvestijo, za katere kandidate so poravnali stroške in navedejo osebna imena kandidatov ter 

letnico njihovega rojstva. Če zavod ne plača stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti takoj, lahko 

Zbornici – Zvezi posreduje izpopolnjeno izjavo o kritju stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti. 

 

Stroške preizkusa v višini 80 evrov se nakaže na račun Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije 

– Zveze, Ob Železnici 30 A, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 0201 5025 8761 480,  sklic 00 0601-

087.  

 

Kandidat, ki mu stroške preizkusa krije delodajalec, mora tako vlogi priložiti tudi kopijo izjave zavoda 

o kritju stroškov preizkusa ali dokazilo zavoda o plačilu. Poseben obrazec izjave delodajalca o kritju 

stroškov preizkusa, ki ga izpolni zavod, je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze. 

 

Če izvajalcu zavod ne krije stroškov preizkusa, mora izvajalec priložiti kopijo potrdila o plačilu stroškov 

preizkusa strokovne usposobljenosti.  

 

17. Zakaj se plačuje tudi upravna taksa? 

 

Upravna takse se plačuje v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah za izdajo odločbe o podelitvi 

licence za strokovno področje. Strošek upravne takse za podelitev licence v višini 22,60 evra je 

prihodek proračuna Republike Slovenije in se nakaže na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 

ulica 5,1000 Ljubljana, podračun JFP, številka računa: SI56 01100-1000315637, sklic: SI11 27111-

7111002-71234 (za plačilo iz tujine: SWIFT: BSLJS2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, Delivery 

account: SI11 27111-7111002-71234). Če upravne takse ne poravna vlagatelj vloge, je pod namen 

vplačila treba vnesti ime in priimek vlagatelja vloge ter Zbornici – Zvezi posredovati kopijo dokazila o 

plačilu. 

 

18. Ali je za opravljanje preizkusa dovolj posredovanje prijavnice? 

 

Za pristop k opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti kandidat, ki se pripravlja na preizkus, mora 

Zbornici – Zvezi posredovati še: 

- 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, 

- potrdilo o plačilu upravne takse. 

 

Samo prijavnica na preizkus strokovne usposobljenosti brez izjave delodajalca o izpolnjevanju pogojev 

po 38. členu ZZDej-K ter dokazila o plačilu oziroma kritju stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti 

ne omogoča pristopa k preizkusu. 

 

19. Kdo posreduje prijavnico za preizkus in druga zahtevana dokazila? 

 

Prijavnico za preizkus strokovne usposobljenosti in druga dokazila ter priloge posreduje kandidat, ki se 

prijavlja na preizkus strokovne usposobljenosti. 

 

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/OB-JPOOP02-41-Izjava-o-kritju-stroskov-preizkusa-strokovne-usposobljenosti-38-2-clen-ZZDej-K.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/02/OB-JPOOP02-40-Izjava-izvajalca-zdr.-dej.-o-izpolnjevanju-pogojev-38-2-clen-ZZDej-K.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/OB-JPOOP02-41-Izjava-o-kritju-stroskov-preizkusa-strokovne-usposobljenosti-38-2-clen-ZZDej-K.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/OB-JPOOP02-41-Izjava-o-kritju-stroskov-preizkusa-strokovne-usposobljenosti-38-2-clen-ZZDej-K.docx
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20. Če izvajalec ne opravi uspešno preizkusa, ali je treba ponovno plačati stroške preizkusa ter 

ponovno posredovati vsa dokazila? 

 

Za ponovno opravljanje izpita se ponovno plačajo stroški preizkusa v višini 80 evrov. 

 

Če izvajalec pri preizkusu strokovne usposobljenosti ni uspešen, mora Zbornici – Zvezi ponovno 

posredovati: 

- prijavnico za preizkus strokovne usposobljenosti in  

- potrdilo o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti oziroma izjavo izvajalca 

zdravstvene dejavnosti o kritju stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti. 

 

Izvajalcu pa ni treba ponovno posredovati izjave delodajalca o izpolnjevanju pogojev po 38. členu 

ZZDej-K ter ni treba ponovno plačati upravne takse za izdajo odločbe o podelitvi licence za strokovno 

področje, saj se upravna taksa za izdajo odločbe plača samo enkrat. 

 

21. Oprostitev opravljanja dela preizkusa strokovne usposobljenosti 

Vsi izvajalci opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti iz vseh zahtevanih vsebin (strokovno 

področje zdravstvene nege ter obveznih vsebin strokovne usposobljenosti). Oprostitev dela preizkusa 

strokovne usposobljenosti zaradi udeležbe na strokovnem izpopolnjevanju iz obveznih vsebin 

oziroma pridobljenih dodatnih znanj ni mogoča. 

22. Do kdaj je treba opraviti preizkus strokovne usposobljenosti? 

 

Rok za podelitev licence za strokovno področje se izteče v štirih (4) letih od sklenitve pogodbe o 

zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Pogoj za podelitev licence za strokovno 

področje je uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti.  

 

Izvajalci morate biti torej pozorni na datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto 

diplomirane medicinske sestre, saj od dne sklenitve pogodbe teče rok za podelitev licence. Za 

nekatere izvajalce se rok izteče že julija oziroma avgusta 2023. V tem roku mora izvajalec opraviti 

preizkus ter mu mora Zbornica – Zveza še podeliti licenco za strokovno področje. 

 

23. Ali lahko zaradi razmer objektivne narave (bolezen, poškodba …) izvajalec pristopi k 

preizkusu po poteku navedenega štiriletnega roka? 

 

Štiriletni rok za podelitev licence za strokovno področje je rok, ki je določen z zakonom (drugi odstavek 

38. člena ZZDej-K) ter ga ni mogoče podaljšati, tudi če izvajalec zaradi izrednih razmer ne bi mogel 

pristopiti k preizkusu. 

 

Edina možnost za podaljšanje roka je, če se z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor R Slovenije, podaljša 

rok, ki je določen v drugem odstavku 38. člena ZZDej-K. Zbornica – Zveza je ministrstvu že posredovala 

pobudo za podaljšanje zakonskega roka, saj se preizkusi zaradi izrednih razmer širjenja nalezljive 

bolezni covida-19 niso izvajali, izvajalci pa ste bili vključeni v izvajanje vseh ukrepov za obvladovanje in 

zajezitev širjenja nalezljive bolezni covida-19. 

 

Ministrstvo za zdravje meni, da je v tem trenutku še prezgodaj razmišljati o podaljšanju roka, Zbornica 

– Zveza pa bo v drugi polovici leta 2022 ministrstvu ponovno posredovali pobudo za podaljšanje roka. 

 

Ker rok za opravljanje preizkusa ter podelitev licence za strokovno področje v tem trenutku ostaja 

nespremenjen, izvajalce prosimo za upoštevanje navedenega roka pri izbiri terminov preizkusa 

strokovne usposobljenosti. 

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/04/OB-JPOOP02-39-PRIJAVNICA-ZA-PREIZKUS-STROKOVNE-USPOSOBLJENOSTI-ZA-IZVAJALCE-IZ-38-2-CLENA-ZZDej-K-verz-3.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/OB-JPOOP02-41-Izjava-o-kritju-stroskov-preizkusa-strokovne-usposobljenosti-38-2-clen-ZZDej-K.docx
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/OB-JPOOP02-41-Izjava-o-kritju-stroskov-preizkusa-strokovne-usposobljenosti-38-2-clen-ZZDej-K.docx


7 
 

 

24. Odjava od preizkusa strokovne usposobljenosti ter prijava na drug termin 

 

Izvajalec se lahko odjavi od pisnega dela preizkusa strokovne usposobljenosti najpozneje tri 

delovne dni pred dnem pisnega preizkusa strokovne usposobljenosti ter pošlje predlog za določitev 

novega datuma opravljanja strokovne usposobljenosti. Predlog novega datuma se lahko po elektronski 

pošti posreduje na e-naslov: preizkus@zbornica-zveza.si. Odjava in prestavitev praktičnega dela 

preizkusa strokovne usposobljenosti ni mogoča. 

 

Prestavitev praktičnega preizkusa je mogoča samo v primeru višje sile, se pravi bolezni, poškodbe 

oziroma drugih razlogov objektivne narave, ki onemogočajo pristop oziroma opravljanje preizkusa 

strokovne usposobljenosti ter jih kandidat izkaže z ustreznimi dokazili. Nenačrtovane osebne ali 

službene obveznosti se ne štejejo niti kot upravičeni razlogi niti kot razlogi objektivne narave.  

 

Kot smo pa že pojasnili se rok za podelitev licence izteče v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi 

za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Navedenega zakonskega roka ni mogoče 

podaljšati, čeprav izvajalec zaradi višje sile ne more pristopiti k preizkusu. 

 

25. Ali mora izvajalec po uspešno opravljenem preizkusu oddati še vlogo za podelitev licence za 

strokovno področje? 

 

Prijavnica za preizkus strokovne usposobljenosti je tudi vloga za podelitev licence za strokovno področje. 

Izvajalec s podpisom prijavnice izjavlja, da želi, da mu Zbornica – Zveza po uspešno opravljenem 

preizkusu strokovne usposobljenosti podeli licenco za strokovno področje, zato posebna vloga za 

podelitev licence za strokovno področje ni potrebna. 

 

26. Če je izvajalec v letu 2012 že pridobil licenco za tehnika zdravstvene nege ali mora sedaj 

pridobiti še licenco za strokovno področje po 38. členu ZZDej-K? 

 

Izvajalcem zdravstvene nege s srednjo strokovno izobrazbo so se do leta 2013 podeljevale licence za 

srednjo strokovno izobrazbo, minister za zdravje Tomaž Gantar pa je leta 2013 sprejel posebno odredbo 

in odločil, da srednje medicinske sestre, zdravstveni tehniki in tehniki zdravstvene nege licence za 

samostojno delo ne potrebujejo več, saj zadostuje vpis v register. 

 

Licenca za strokovno področje na podlagi 38. člena ZZDej-K pa je posebna licenca, ki se podeljuje 

samo tistim izvajalcem s srednjo strokovno izobrazbo, ki so jim na podlagi prvega ali drugega odstavka 

38. člena ZZDej-K priznane kompetence diplomirane medicinske sestre na posameznih strokovnih 

področjih. Licenca za strokovno področje sicer ne pomeni priznanja izobrazbe ali kvalifikacije 

diplomirane medicinske sestre.  

 

Izvajalci po 38/2. členu ZZDej-K morajo pridobiti licenco za strokovno področje. Če izvajalec v roku 

licence za strokovno področje ne pridobi, delodajalec z njim sklene pogodbo za delovno mesto srednje 

medicinske sestre. 

 

Dodatne informacije: 

Obrazci vlog in izjav ter dodatne informacije so objavljene na spletni strani Zbornice – Zveze, povezava 

https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/. Za dodatne 

informacije smo na voljo na e-naslovu: preizkus@zbornica-zveza.si ali v času uradnih ur po telefonu 01 

544 54 80. 

 

Pripravil: 

 

mailto:preizkus@zbornica-zveza.si
https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/
mailto:preizkus@zbornica-zveza.si
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Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav.,                                                                      Monika Ažman,  

služba za javna pooblastila                                                                      predsednica Zbornice − Zveze 

 

 

 

 

 

 


