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Pomočnice/pomočniki direktorjev za  

področje zdravstvene nege v javnih  

zdravstvenih zavodih  

 

Namestnice/namestniki direktorjev v javnih  

socialnovarstvenih zavodih  

  

Kadrovske službe v javnih  

zdravstvenih zavodih in v javnih  

socialnovarstvenih zavodih  

 

Št.: 616-3/23-2 

Datum: 31. 1. 2023  

 

 

Zadeva: Obvestilo Zbornice – Zveze o poteku roka za podelitev licence za strokovno področje iz 

drugega odstavka 38. 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 se rok za podelitev licence za strokovno področje za večino zdravstvenih tehnikov in tehnikov 

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) izteče julija oziroma avgusta 

2023, se pravi 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 pri Zbornici – Zvezi.  

 

Čeprav je oddaja vloge za podelitev licence za strokovno področje odgovornost posameznega izvajalca, 

Zbornica – Zveza poziva odgovorne za področje zdravstvene nege oziroma kadrovske službe izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti, da izvajalce obvestijo o poteku roka iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K. 

 

Vse izvajalce, ki so na podlagi drugega odstavka 38. člena ZZDej-K pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto 

diplomirane medicinske sestre sklenili julija oziroma avgusta 2019, pa pozivamo, da pristopijo k preizkusu 

strokovne usposobljenosti najkasneje aprila oziroma maja 2023 in najkasneje do 30. 4. 2023 Zbornici – Zvezi 

posredujejo: 

- 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. 

 

Preizkusi strokovne usposobljenosti bodo v letu 2023 potekali v naslednjih terminih: 

- 16. februar (ustno predvideno 6. marec), 

- 16. marec (ustno predvideno 27. oziroma 28. marec) 

- 13. april (ustno predvideno 17. oziroma 18. april), 

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/12/OB-JPOOP02-39-PRIJAVNICA-ZA-PREIZKUS-STROKOVNE-USPOSOBLJENOSTI-ZA-IZVAJALCE-IZ-38.-2-CLENA-ZZDej-K-ver-5.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


 

str.2/2 
 

- 18. maj (ustno predvideno 29. oziroma 30. maj), 

- 15. junij (ustno predvideno 26. oziroma 27. junij). 

 

Zbornica – Zveza bo razpisala nekatere dodatne termine še v drugi polovici leta 2023, vendar bodo na 

navedene termine lahko pristopili le tisti izvajalci, katerih rok za podelitev licence za strokovno področje še ni 

potekel. 

 

Zbornica – Zveza je Ministrstvo za zdravje večkrat pozvala k podaljšanju roka iz drugega odstavka 38. člena 

ZZDej-K. Ministrstvo za zdravje je v dopisu z dne 28. 8. 2022 Zbornico – Zvezo obvestilo, da z interventno 

zakonodajo ne namerava podaljšati roka za podelitev licence za strokovno področje iz drugega odstavka 

38. člena ZZDej-K ter rok za pridobitev licence ostaja nespremenjen.  

Ker je rok za podelitev licence za strokovno področje določen z zakonom, navedenega roka Zbornica – Zveza 

ne more podaljšati, tudi če izvajalec zaradi objektivnih razlogov ne more pristopiti k preizkusu strokovne 

usposobljenosti. 

Če izvajalec v roku ne pridobi licence za strokovno področje, se z njim sklene pogodba o zaposlitvi za delovno 

mesto, za katero izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe. 

 

Informacije o preizkusu strokovne usposobljenosti in termini preizkusa so objavljeni 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. 

 

S pozdravi  

                                                 

        Monika Ažman, 

 
        predsednica Zbornice – Zveze  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- kadrovske službe v javnih zdravstvenih zavodih in v javnih socialnovarstvenih zavodih po elektronski pošti 

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