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Pomočnice/pomočniki direktorjev za  

področje zdravstvene nege v javnih  

zdravstvenih zavodih  

 

Namestnice/namestniki direktorjev v javnih  

socialnovarstvenih zavodih  

  

           Št.: 610-6/22-1 

           Datum: 15. 4. 2022 

 

 

Zadeva: Obvestilo o preizkusu strokovne usposobljenosti iz 38/2. člena ZZDej-K 

 

Spoštovani, 

 

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

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

obvešča, da je začela izvajati preizkuse strokovne usposobljenosti za zdravstvene tehnike in tehnike 

zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu izvajalci) iz drugega odstavka 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). 

 

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. 

 

Izvajalec lahko preizkus opravlja večkrat. Strošek preizkusa znaša 80 evrov z vključenim DDV. 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 

vprašanja v zvezi z realizacijo 38. člena ZZDej-K).  

 

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

kritju stroškov preizkusa ali dokazilo zavoda o plačilu stroškov preizkusa, če je zavod takoj plačal stroške 

preizkusa. 

 

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. 

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. 

 

 
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/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
mailto:tajnistvo@zbornica-zveza.si
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Rok za podelitev licence za strokovno področje se izteče v štirih (4) letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi 

za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Minister za zdravje Aleš Šabeder je 16. 5. 2019 podal 

soglasje k dokumentu Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, večini 

izvajalcev pa se rok za podelitev licence izteče že julija oziroma avgusta 2023. 

 

Pogoj za podelitev licence za strokovno področje je uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti. 

Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje predlagala, da se zakonski rok za podelitev licence iz 38/2. člena 

ZZDej-K zaradi epidemioloških razlogov podaljša, vendar rok za zdaj ostaja nespremenjen.  

 

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

členu ZZDej-K. Uvajalni seminar bo potekal preko spletnih povezav od 17.00 do 19.30 v naslednjih terminih: 

21. april 2022, 26. maj 2022 in  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.  

 

Informacije, vprašanja in odgovori o preizkusu strokovne usposobljenosti so objavljeni na spletni strani 

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

clen-zzdej-k/, posredujemo pa vam jih tudi v prilogi tega dopisa. Ker se bodo pojasnila Zbornice – Zveze 

posodabljala in dopolnjevala, vas prosimo za ogled zadnje različice dokumenta. 

 

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

telefonu 01 544 54 80. 

 

S pozdravi  

                                                                                                 

        Monika Ažman, 

 
        predsednica Zbornice – Zveze  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- informacije, vprašanja ter odgovori o preizkusu strokovne usposobljenosti po 38/2. členu ZZDej-K 

 

Vročiti: 

- pomočnice/pomočniki direktorjev za področje zdravstvene nege v javnih zdravstvenih zavodih po 

elektronski pošti 

- namestnice/namestniki direktorjev v javnih socialnovarstvenih zavodih po elektronski pošti 

 

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

