
 

 

Številka: 640-2/22-5 

Datum: 6. 2. 2023 

 

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

in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) na podlagi tretje alineje 

prvega odstavka 87. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 

88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 

112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 

– odl. US) v soglasju z ministrom za zdravje Danijelom Bešič Loredan objavlja 

 

P R O G R A M 

rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnost zdravstvene in babiške nege za leto 

2023 

 

 

 

I. člen 

S tem programom se določajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih bo Zbornica – Zveza v 

obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem nad področjem 

dela zdravstvene in babiške nege. 

 

 

II. člen 

Redni strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege se v obdobju od 1. 1. 

2023 do 31. 12. 2023 izvede pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti: 

1. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja, 

2. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, 

3. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, 

4. Splošna bolnišnica Celje, 

5. Psihiatrična bolnišnica Ormož, 

6. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, 

7. Zdravstveni dom Novo mesto, 

8. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

9. Zavod Sv. Rafaela Vransko, 

10. Trubarjev dom upokojencev. 

 

 

III. člen 

Strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege se izvede tudi pri 50 

zdravstvenih delavcih (izvajalcih zdravstvene in babiške nege), ki so zaposleni oziroma na drugi 

zakoniti podlagi izvajajo zdravstveno oziroma babiško nego pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti iz 

prejšnje točke. 

 

 

IV. člen 

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je podal soglasje k programu strokovnih nadzorov s soglasjem 

št. 014-11/2022/26 z dne 1. 2. 2023. 



 

 

 

V. člen 

Program rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnost zdravstvene in babiške nege za leto 

2023 se objavi na spletni strani Zbornice – Zveze. 

 

 

                                                                                                      Monika Ažman  

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške    

nege Slovenije – Zveze strokovnih društev  

medicinskih sester, babic in zdravstvenih  

tehnikov Slovenije 
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