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Na podlagi 22. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je Upravni odbor Zbornice zdravstvene in 

babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije na svoji 24. redni seji dne 16. 1. 2023 sprejel 

 

CENIK STORITEV 

Cenik Zbornice – Zveze velja od 1. 1. 2018 dalje 
 

KOTIZACIJE ZA STROKOVNA SREČANJA IN IZOBRAŽEVANJA1,2,3,4 

Naziv Cena z DDV 

Enodnevna1 220,00 €  

Dvodnevna1 360,00 €   

Tridnevna1 540,00 €   

Kotizacija za študente ZNB2 10 € / 20 € 

Obvezne vsebine: Zakonodaja s področja zdravstva in Poklicna etika 120,00 € 

Obvezne vsebine: Temeljni postopki oživljanja 160,00 € 

Obvezne vsebine: Kakovost in varnost v zdravstvu 120,00 € 

Učne delavnice (najmanj 4 šolske ure) 120,00 € 

Spletno izobraževanje – Webinar ( do 3 ure)3 30,00 € 

Spletno izobraževanje – Webinar ( do 4 ure)4 100,00 € 

Spletno izobraževanje – Webinar ( nad 4 ure)4 150,00 € 

OGLAŠEVANJE8 

Oglaševanje Cena z DDV 

Objava izobraževanja na spletu 150,00 €  

Oglasi v Obzorniku zdravstvene nege                                                                          četrtina strani            150,00 €  

polovica strani 300,00 €  

cela stran 600,00 € 

Objave reklamnega oglasa v Utripu 

Celostranski barvni oglas v notranjosti      1200,00 €  

2/3 oglas v notranjosti                                 900,00  €  
½ oglas v notranjosti                                   600,00  € 
1/3 oglas v notranjosti                                 400,00 € 
¼ oglas v notranjosti                                   300,00 € 
1/6 oglas v notranjosti                                 200,00 € 

 Objava oglasa na zunanjih platnicah + 20 %  

 
1 Člani s poravnano članarino imajo na vsa izobraževanja (v živo ali na spletu) 50 % popust, sklep UO 237/23 - 2022 
2 Kotizacija za strokovno izobraževanje, ki ga organizira Strokovna sekcija študentov ZNB, znaša za člane Zbornice – Zveze 
10 evrov in za nečlane 20 evrov. Ta cena velja tudi za izobraževanja, ki se jih študenti ZNB udeležijo znotraj strokovnih  
sekcij in društev – po sklepu UO 437/28 - 2019  
3 po sklepu UO 42/6 - 2021 
4 po sklepu UO 12/2 - 2020 
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Objava izobraževanja  (zunanji)                                                                                                                             500,00 € 
 
UGODNOSTI: 

Dvakratna zaporedna objava oglasa 10 % popust 

Tri-štirikratna zaporedna objava oglasa 15 % popust 

Pet -šestkratna zaporedna objava oglasa 20 % popust 

 
   

VREDNOST URNE POSTAVKE5 
 

Vrsta dela 
 Cena z DDV 

Strokovno mnenje/svetovanje5 36,60 €   

Administrativno delo5 24,40 €   

NAJEM PREDAVALNIC8 

Najem predavalnice Cena z DDV 

Najem predavalnice do 4 ure 90,00 €   

Najem predavalnice nad 4 ure 180,00 €   

Najem velike sejne sobe do 4 ure 50,00 €    

Najem velike sejne sobe nad 4 ure 100,00 €   

Najem male sejne sobe do 4 ure 30,00 €   

Najem male sejne sobe nad 4 ure 60,00 €   

STROKOVNE STORITVE6 

Naziv Cena z DDV 

Mnenje komisije za zasebno dejavnost6 60,00 € 

Izdaja potrdil za pridobljena specialna znanja 15,00 € 

ČLANSTVO7 

Naziv Neto cena 

Prvi vpis Brezplačno 

12,50 € 

35,00 € 

Prvi takojšnji vpis 

Ponovni vpis 
 

TISKANE PUBLIKACIJE 

Naziv Cena z DDV 

Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN) 9,90 € 

 
5 po sklepu UO 116/12 – 2021 
6  po sklepu UO 575/40 – 2020 
7 po sklepu UO 575/40 – 2020 
8  po sklepu UO 247/24 - 2022 
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Program pripravništva za tehnike zdravstvene nege / tehtnice zdravstvene nege 6,00 € 

Program pripravništva za diplomirane medicinske sestre in zdravstvenike 11,00 € 

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije 2,00 € 

Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu 10,80 € 

Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije 9,50 € 

Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v 
ambulanti družinske medicine 10,50 € 

Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe na področju socialno varstvenih zavodov 8,50 € 

Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre 7,00 € 

Priporočila za delo v sterilizaciji 33,00 € 

Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi (2021) 5,00 € 

Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe 3,00 € 

Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi 3,00 € 

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege z razlago 5,00 € 

Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva 5,00 € 

Negovalne diagnoze: definicije in klasifikacija 2018 – 2020 50,00 € 

Perioperativna zdravstvena nega 35,00 € 

Operacijske medicinske sestre na Slovenskem 30,00 € 

Negovanje dediščine skozi devet desetletij – organizirano delovanje medicinskih sester na 
Slovenskem 25,00 € 

Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950 5,00 € 

Zgodbe iz domače shrambe 18,00 € 

Priročnik Kakovost in varnost v zdravstvu 5,00 € 

Nasilje NE! 15,00 € 

 
Letna naročnina na Obzornik zdravstvene nege 
                                                                                                                              študenti in upokojenci 10,00 € 

fizične osebe 25,00 € 
pravne osebe 70,00 € 

 

         Monika Ažman 
                                                                                                            

                             predsednica Zbornice - Zveze                            
 
 
 

 


