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RIZDDZ 
Prerazporeditev zdravstvenih tehnikov na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester 
 
 
V letošnjem letu se je začel realizirati 38.člen prehodnih in končnih določb  Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17).  

Navedeni člen tehnikom/tehnicam zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje, omogoča: 

– priznanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in aktivnosti na področju pristojnosti 
diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov  

– formalno prerazporeditev na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester.  

Na MZ ocenjujejo, da naj bi bilo v Sloveniji iz delovnih mest tehnikov/tehnic zdravstvene nege na 
delovna mesta diplomiranih medicinskih sester (ob izpolnjevanju zakonskih pogojev) prerazporejenih 
cca. 1300 tehnikov/tehnic zdravstvene nege.  

Vsem tehnikom/tehnicam zdravstvene nege, premeščenim na delovna mesta diplomiranih 
medicinskih sester, je potrebno v RIZDDZ ustrezno urediti podatke o zaposlitvi.  
 

Navodila za ureditev podatkov:  

– Za poklic, ki ga delavec opravlja, se v RIZDDZ uporablja Standardna klasifikacija poklicev (SKP). 

Vsem zdravstvenim tehnikom/tehnicam, premeščenim na delovno mesto diplomirane 
medicinske sestre: 

o zaprite vse odprte zaposlitve z SKP 3221-strokovni sodelavci/sodelavke za zdravstveno 
nego 

o odprite nove zaposlitve z SKP 2221- strokovnjaki za zdravstveno nego.  

– Datum odprtja nove zaposlitve (zaposlitev z SKP 2221- strokovnjaki za zdravstveno nego) je za 1 
dan mlajši od datuma zaprtja predhodne zaposlitve.   

– Ne glede na to, koliko časa oseba že opravlja dela diplomirane medicinske sestre, se kot datum 
začetka nove zaposlitve piše datum, s katerim je bila oseba uradno razporejena na to delovno 
mesto.  

– Zdravstvenim tehnikom, ki v RIZDDZ že imajo vpisano zaposlitev z SKP 2221- strokovnjaki za 
zdravstveno nego, podatkov o zaposlitvi ni potrebno spreminjati.  

V kolikor še nimate urejenega dostopa do RIZDDZ, za urejanje podatkov izpolnite obrazce NIJZ-SL2 in 
jih posredujte pooblaščenemu skrbniku zbirke na OE NIJZ.  
 

Priznanje kompetenc ne predstavlja priznanja formalne izobrazbe. Podatki o izobrazbi ostanejo v 
RIZDDZ zato nespremenjeni.  

Vsak zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec ima v RIZDDZ vpisan tudi podatek o poklicu iz 
seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti, ki ga na podlagi izpolnjenih kvalifikacij lahko opravlja 
(Poklic_MZ).  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7305
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7305
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Za vodenje poklica_MZ zdravstvenih tehnikov/tehnic, razporejenih na delovna mesta diplomiranih 
medicinskih sester, je v šifrantu Poklic_MZ odprta nova šifra  
38 – diplomirana medicinska sestra/38. člen ZZDej-K.  

Urejanje podatka o poklicu_MZ je v pristojnosti MZ in skrbnikov zbirke na OE NIJZ.  

Za ureditev podatka o poklicu_MZ prerazporejenim zdravstvenim delavcem, pripravite seznam 
zdravstvenih tehnikov/tehnic, razporejenih na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester.  

Seznam naj obsega naslednje podatke:  
- Številka delavca iz RIZDDZ 
- Ime in priimek delavca 

Datoteko s seznamom zaščitite z geslom in jo posredujte skrbniku zbirke RIZDDZ na OE NIJZ, pristojni 
za urejanje podatkov na območju sedeža vaše ustanove.  

  
Seznam skrbnikov zbirke RIZDDZ (kontaktnih oseb) se nahaja na spletni strani  
https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti.  
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