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Pojasnilo glede obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce zdravstvene 

in babiške nege s srednjo poklicno oziroma srednjo strokovno izobrazbo 

V zvezi s številnimi vprašanji o obveznih vsebinah strokovnega izpopolnjevanja za tehnike zdravstvene 

nege in bolničarje-negovalce na Zbornici – Zvezi pojasnjujemo, da je 19. 8. 2017 v veljavo stopila novela 

Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list 

RS, št. 92/06 in 42/17, v nadaljnjem besedilu pravilnik), ki določa obvezno strokovno izpopolnjevanje 

za vse zdravstvene delavce najmanj enkrat v sedmih letih iz posameznih obveznih vsebin. 

 

Za izvajalce zdravstvene nege s srednjo izobrazbo tako velja dolžnost strokovnega izpopolnjevanja 

iz obveznih vsebin, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

 

Pravilnik v 5. členu določa, da se morajo zdravstveni delavci strokovno izpopolnjevati, in sicer: 

-        delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 

dni na vsaka tri leta, 

-        delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri leta, 

-        delavci s srednjo strokovno izobrazbo in srednjo poklicno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oziroma 

najmanj 15 dni na vsaka tri leta. 

Najmanj 6 ur strokovnega izpopolnjevanja se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja. 
 

Pravilnik pred sprejemom novele ni podrobneje opredeljeval vsebin strokovnega izpopolnjevanja, 

čeprav se je Ministrstvo za zdravje že v letu 2012 zavezalo, da bo omenjene vsebine podrobneje 

opredelilo z namenom zagotavljanja še višje kakovosti in strokovnosti zdravstvene obravnave. 

 

Drugi odstavek 2. člena pravilnika vsebine strokovnega izpopolnjevanja podrobneje opredeljuje in 

določa, da strokovno izpopolnjevanje, poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem 

zdravstveni delavec opravlja svoje delo, obsega naslednje obvezne vsebine: 

1. zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika v obsegu 6 ur,  

2. temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,  

3. kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.  

 

Zdravstveni delavec se iz vsebin iz prejšnjega odstavka izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih. 

 
Zaradi slabe nivoja ohranitve teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti s področja oživljanja, saj 

so raziskave pokazale, da se teoretično znanje in praktične sposobnosti izvajanja postopkov oživljanja 

deloma  izgubijo v treh do šestih mesecih, zdravstveni zavodi in izvajalci zdravstvene dejavnosti 

organizirajo tudi krajša strokovna izpopolnjevanja s področja temeljnih postopkov oživljanja na 

dve ali tri leti. 

 



Z uveljavitvijo novele pravilnika se pravica in dolžnost izvajalcev zdravstvene in babiške nege v zvezi s 

strokovnim izpopolnjevanjem, ki jim ga mora zdravstveni oziroma socialnovarstveni zavod ali drugi 

izvajalec zdravstvene dejavnosti omogočiti, ne nanaša zgolj na dneve strokovnega izpopolnjevanja, 

ki se jih mora izvajalec udeležiti vsako leto oziroma vsaka tri leta, kot jih določata pravilnik in določila 

Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 

63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18, v nadaljnjem besedilu: 

kolektivna pogodba), ampak novela pravilnika določa tudi obvezne vsebine izpopolnjevanja, ki se jih 

morajo vsi izvajalci zdravstvene in babiške nege udeležiti v obsegu najmanj 6 ur za posamezno obvezno 

vsebino, in to najmanj enkrat v sedmih letih. 

Kolektivna pogodba v 57. členu še določa, da je izobraževanje za potrebe delodajalca delovna 

obveznost, zaradi česar se tako izobraževanje, če poteka med delovnim časom, šteje v delovni čas. 

V skladu z 59. členom kolektivne pogodbe zaposlenemu, ki se izobražuje za potrebe delodajalca, 

pripadajo povračila stroškov, povezanih z izobraževanjem, ki med drugim vključuje  prevoz, kotizacijo, 

šolnine in stroške prehrane. 

Na Zbornici – Zvezi še pojasnjujemo, da je za razlago pravnih aktov za področje zdravstva pristojno 

Ministrstvo za zdravje, zato vas prosimo, da se glede nadaljnjih informacij obrnete na ministrstvo. 

           

                     Monika Ažman, 
 
                      predsednica Zbornice – Zveze 

 

         


