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

Datum: 20. 1. 2017

Kratek vodič o napotitvi na licenčni izpit
Zbornica – Zveza bo aprila 2018 začela z izvajanjem preizkusa strokovne usposobljenosti
(licenčni izpit) izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ki jim je bil izdan sklep o napotitvi na
dodatno strokovno izpolnjevanje in niso v roku izpolnili obveznosti ter pridobili manjkajoče
licenčne točke oziroma obvezne vsebine. V kratkem vodiču o napotitvi na licenčni izpit vam
posredujemo pojasnila na nekatera najbolj pogosta vprašanja.
1. Kaj je preizkus strokovne usposobljenosti (licenčni izpit)?
Preizkus strokovne usposobljenosti ali licenčni izpit je poseben preizkus strokovnega znanja s
področja obveznih vsebin zdravstvene in babiške nege (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s
področja zdravstva in poklicna etika, kakovost ter varnost v zdravstvu) oziroma preizkus strokovne
usposobljenosti s praktičnim delom v ustreznem simulacijskem centru, ki ga vodi tričlanska
komisija.
2. Kdaj Zbornica – Zveza izvajalca napoti na licenčni izpit?
Izvajalcu zdravstvene in babiške nege se na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16, v nadaljnjem
besedilu pravilnik) licenca podaljša na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti v posameznem
licenčnem obdobju (opravljene vse obvezne vsebine in pridobljenih 70 licenčnih točk).
Če izvajalec ne pridobi vseh licenčnih točk ali nima opravljenih vseh obveznih vsebin, Zbornica –
Zveza izvajalcu s sklepom podaljša licenčno obdobje za največ 12 mesecev in ga napoti na
dodatno strokovno izpopolnjevanje ali na preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da
dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti. Če
izvajalec ne izpolni obveznosti strokovnega izpopolnjevanja iz sklepa o podaljšanju licenčnega
obdobja in napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje, se izvajalec napoti na opravljanje
licenčnega izpita (preizkus strokovne usposobljenosti).
3. Katere obveznosti strokovnega izpopolnjevanja mora izvajalec izpolniti za podaljšanje
licence?
Za podaljšanje licence izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbere najmanj 70 licenčnih točk
in ima opravljene vse obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja, ki so:
zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika v trajanju najmanj 6 ur,
temeljni postopki oživljanja v trajanju najmanj 6 ur,
kakovost in varnost v zdravstvu v trajanju najmanj 6 ur.
4. Kje lahko izvajalci najdejo podatke o pridobljenih licenčnih točkah oziroma opravljenih
obveznih vsebinah?
V podporo prizadevanjem izvajalcev, da bodo izpolnili vse obveznosti strokovnega izpopolnjevanja,
je na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si) objavljen poseben portal pod oznako
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»PRIDOBLJENE LICENČNE TOČKE«, preko katerega izvajalci lahko spremljajo stanje
pridobljenih licenčnih točk in opravljenih obveznih vsebin. Uporabniško ime in geslo za dostop do
podatkov o licenčnih točkah smo vam po pošti posredovali v letu 2017.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu licencno.vrednotenje@zbornicazveza.si in v času uradnih ur po telefonu 01 544 54 82 (interna številka 2).
5. Ali je mogoče licenco »zamrzniti«?
Pravilnik ne predvideva postopka »zamrznitve« licence. Izvajalca, ki zaradi opravičljivih razlogov ni
izpolnil obveznosti stalnega strokovnega izpolnjevanja in predložil ustrezna dokazila, Zbornica –
Zveza napoti na dodatno strokovno izpolnjevanje iz manjkajočih obveznih vsebin oziroma
manjkajočih licenčnih točk in mu podaljša licenčno obdobje za največ 12 mesecev.
6. Ali so z opravljanjem licenčnega izpita povezani kakšni stroški?
Izvajalec nosi stroške v zvezi z ugotavljanjem, ali je izpolnil svoje obveznosti strokovnega
izpopolnjevanja in stroške preizkusa strokovne usposobljenosti v skladu s cenikom Zbornice –
Zveze, ki je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze. Stroški licenčnega izpita niso majhni in so
povezani z dejstvom, da se preizkus strokovne usposobljenosti izvaja v prostorih simulacijskega
centra.
7. Ali je izvajalec dolžan opravljati licenčni izpit, čeprav ni mogel pridobiti vseh obveznih
vsebin oziroma licenčnih točk, ker mu delodajalec ne omogoča strokovnega
izpopolnjevanja?
Strokovno izpopolnjevanje je pravica in dolžnost izvajalcev zdravstvene in babiške nege.
Zdravstveni zavodi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti so sicer dolžni zagotavljati strokovno
izpopolnjevanje zaposlenih izvajalcev v skladu z letnim programom strokovnega izpopolnjevanja, ki
ga sprejme delodajalec.
Sklicevanja na nepripravljenost delodajalca, da zaposlenega pošlje na strokovno izpopolnjevanje,
ni mogoče upoštevati, saj je v skladu s sprejeto sodno prakso dolžnost zdravstvenega delavca, da
sam poskrbi za obnavljanje licence in se strokovno izpopolnjuje za podaljšanje licence v skladu s
pravilnikom.
8. Kaj se zgodi, če izvajalec ne opravi licenčnega izpita ali ne pristopi k njegovemu
opravljanju?
Po neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec ne odzove na poziv
za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza o tem obvesti njegovega
delodajalca. Ker izvajalec ni opravil preizkusa strokovne usposobljenosti, mu ni mogoče izdati
odločbe o podaljšanju licence. Po poteku veljavnosti licence Zbornica – Zveza izvajalca izbriše iz
registra.
9. Ali izbris iz registra vpliva na izvajanje zdravstvene ali babiške nege izvajalca?
Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene
ali babiške nege. O izbrisu iz registra je obveščen delodajalec.
10. Posamezni izvajalci so od Zbornice – Zveze prejeli izjavo o izbrisu iz registra. Ali so izvajalci
dolžni izjavo izpolniti in jo posredovati na Zbornico – Zvezo?
V skladu z določili pravilnika je izvajalec dolžen obvestili Zbornico – Zvezo o vsaki spremembi
podatkov, ki se vodijo v registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, najpozneje v
30 dneh po nastopu spremembe.
Izvajalci, ki ste upokojeni ali zaradi spremembe zaposlitve ali drugih razlogov ne izvajate več
zdravstvene ali babiške nege, ste dolžni obvestiti Zbornico – Zvezo, če ne nameravate več izvajati
zdravstvene in babiške nege ter obnavljati licence.
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Zbornica – Zveza je s sklepom podaljšala licenčno obdobje tudi tistim izvajalcem, ki ne izvajajo več
zdravstvene ali babiške nege in posledično ne obnavljajo licence, saj ne razpolaga z ustreznimi
podatki o upokojitvi oziroma spremembi zaposlitve izvajalcev.
Če izvajalec ne posreduje izjave, da ne izvaja več zdravstvene ali babiške nege (izjava o izbrisu iz
registra), Zbornica – Zveza z omenjenim podatkom ne razpolaga, zato bo začela postopek
napotitve izvajalca na preizkus strokovne usposobljenosti. Ker izvajalec na podlagi poziva ni
obvestil Zbornice – Zveze, da ne izvaja več zdravstvene ali babiške nege, bo moral plačati celotne
stroške postopka napotitve.
11. Ali lahko izvajalec, ki je bil izbrisan na podlagi izjave o izbrisu, znova izvaja zdravstveno ali
babiško nego?
Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo, se lahko na podlagi vloge znova vpiše v
register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
12. Ali izbris vpliva na pridobljen strokovni naslov ali na članstvo v strokovnih društvih?
Upravni postopek izbrisa iz registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ne vpliva
na pridobljeni poklicni naziv ali pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov izvajalca in ne na
članstvo v zbornicah, strokovnih društvih ali strokovnih združenjih.
Zbornica – Zveza
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