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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije CENIK STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNIH 
POOBLASTIL Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana       

Tel: 01 544 54 80 
e-pošta: javna.pooblastila@zbornica-zveza.si 

 

 

Št.:  600-10/23-2 

Datum: 6. 3. 2023 

 

Na podlagi 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), tretjega odstavka 

9. člena, tretjega odstavka 13. člena, petega odstavka 29. člena, petega odstavka 35. člena, četrtega 

odstavka 36. člena in četrtega odstavka 38. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21), na podlagi soglasja Ministrstva za 

zdravje, ki je cenik potrdilo s sklepom 014-6/2016/4 dne 17. 5. 2016, dopolnitev cenika potrdilo s sklepom 

014-16/2021/9 dne 2. 8. 2021 in spremembo cenika potrdilo s sklepom 014-16/2021/11 dne 11. 1. 2022 in 

13. člena Pravilnika o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in 

zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi (Uradni list RS, št. 28/23) 

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

zdravstvenih tehnikov Slovenije objavlja 

 

CENIK STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNIH  

POOBLASTIL  

VRSTA STORITVE 

 Cena z DDV 

Licenčna listina 15,00 € 

Izdaja kopije odločbe / duplikat 12,70 € 

Izdaja potrdila za tuje registracijske organe 5,40 € 

Upravno strokovno delo 28,30 € 

Licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj, za katere je predvidena 

kotizacija, na podlagi vloge organizatorja izobraževanja 

27,00 € 

Licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj, za katere je predvidena 

kotizacija, na podlagi individualne vloge izvajalca zdravstvene ali babiške 

nege 

7,35 € 

Preizkus strokovne usposobljenosti (licenčni izpit) za diplomirane 

medicinske sestre in diplomirane babice 659,00 € 

Preizkus strokovne usposobljenosti za tehnike zdravstvene nege iz drugega 

odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDej-K) 

80 € 

Preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika 
300 € 

 

 

      Monika Ažman                                                                                                                                                                                                                                        

                                                  predsednica Zbornice - Zveze                            
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