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POKLICNE 

KOMPETENCE IN 

AKTIVNOSTI 

IZVAJALCEV V 

DEJAVNOSTI 

ZDRAVSTVENE NEGE IN 

REŠEVANJE 

PROBLEMATIKE 

SREDNJIH MEDICINSKIH 

SESTER. 

 

Razširjeni strokovni kolegij za 

zdravstveno in babiško nego je 

17. 5. 2019 sprejel dokument 

Poklicne kompetence in 

aktivnosti izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene nege na 

podlagi predhodnega soglasja 

ministra za zdravje Aleša 

Šabedra k dokumentu. Upravni 

odbor Zbornice – Zveze je 

dokument Poklicne 

kompetence in aktivnosti 

izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege sprejel 16. 5. 

2019.  

Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

zdravstveni dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 64/17, v nadaljnjem 

besedilu: ZZDej-K) 

implementacijo 38. člena veţe 

na sprejem dokumenta 

Poklicnih kompetenc in 

aktivnosti izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene nege. 

ZZDej-K, ki rešuje 

problematiko srednjih 

medicinskih sester, ki več let 

izvajajo poklicne aktivnosti 

diplomiranih medicinskih 

sester,  vsebuje prehodno 

določbo, ki v 38. členu 

opredeljujejo priznavanje 

kompetenc, pridobljenih z 

delom srednjih medicinskih 

sester, ki so jih pridobile z 

večletnim opravljanjem 

kompetenc in aktivnosti 

diplomiranih medicinskih 

sester, kljub temu, da so bile 

formalno na delovnem mestu 

srednje medicinske sestre in 

tudi imajo srednjo strokovno 

izobrazbo na področju 

zdravstvene nege.  

 

Na podlagi sprejetega 

dokumenta o poklicnih 

kompetencah in aktivnosti 38. 

člen ZZDej-K nalaga 

obveznost izvajalcem 

zdravstvene dejavnosti, da 

najpozneje v dveh mesecih od 

sprejetja oziroma določitve 

prenovljenih poklicnih 

aktivnosti in kompetenc v 

zdravstveni negi v aktih o 

sistemizaciji delovnih mest 

določijo delovna mesta 

diplomiranih medicinskih 

sester in delovna mesta 

tehnikov zdravstvene nege. V 

30 dneh od sprejetja akta o 

sistemizaciji delovnih mest se 

zaposlenim izvajalcem 

zdravstvene nege iz prvega, 

drugega in tretjega odstavka 

38. člena ZZDej-K ponudi 

sklenitev pogodbe o zaposlitvi 

za delovno mesto diplomirane 

medicinske sestre, zaposlenim 

iz tretjega odstavka 38. člena 

pa tudi pogodbo o 

izobraţevanju ob delu. 

 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota je na podlagi omenjenih 

zakonskih obveznosti 

17.7.2019 implementirala 

dokument Poklicne 

kompetence in aktivnosti 

izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege (v akt o 

notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest), 

pregledala je izpolnjevanje 

zakonskih pogojev  (letnik 

vpisa v program, datum 

zaposlitve, število let delovnih 

izkušenj s področja kompetenc, 

opravljanje kompetenc v 

določenem obsegu) pri 

nekaterih zaposlenih v 

zdravstveni negi, ki se jim 

lahko priznajo kompetence, 

imenovala delovno skupino za 

kompetence (vsebinska 

vprašanja in usklajevanje s 

stroko), in 16.8.2019 desetim 

zaposlenim predloţila nove 

pogodbe o zaposlitvi za 

delovno mesto diplomirane 

medicinske sestre. Nove 

kompetence in poklicne 

aktivnosti v zdravstveni nege se 

bodo v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota udejanjale 

postopno, z reorganizacijo 

nekaterih procesov in ob 

upoštevanju novih kadrovskih 

standardov in normativov na 

področju zdravstvene in 

babiške nege, ki bi v skladu s 

predpisi naj bili sprejeti do 

30.09.2019. 
 

Edo Gal, univ.dipl.prav. 

Vodja PKS 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- Prim asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec. anest., 

strokovni direktor Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, 

bo sodeloval v radijski 
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oddaji Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na 

Murskem valu; tema 

oddaje: »Novosti v 

bolnišnici« 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za 

zdravje« bo mag. Nada 

Bernat, mag. farm., 

predstojnica bolnišnične 

lekarne, tema oddaje: 

»Novi prostori aseptike in 

magistralnega laboratorija 

v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota« 

 Četrtek: 

- 12. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota (knjiţnica 

V. nadst. Krg. bloka) 

 
Tajništvo 

Darja Cigut  

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
308 

ŠTEVILO BOD: 1869 

LEŢALNA DOBA: 5,29 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
15 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
9 

             
Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 

 

Misel 

»Prijazne besede so lahko kratke 

in lahkotne,  

a njihov odmev je neskončen.« 
(Mati Tereza) 

 

 

 
 

                       Ureja: tajništvo 

Naklada 140 izvodov 

  Prispevki  in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 
 

http://www.sb-ms.si/

