
mag. Zdenka Tičar 

Sem mag. Zdenka Tičar, rojena 23. 5. 1963 v Kranju. Po končani Srednji medicinski šoli sem se 1982 

zaposlila na Infekcijski kliniki, ob delu pa nadaljevala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce. Po 

zaključenem študiju sem se zaposlila v Centralnem operacijskem bloku Kliničnega centra v Ljubljani in 

kasneje v intenzivni negi Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Kot patronažna medicinska 

sestra sem dvanajst let delala v patronažni službi. V Društvu za duševno prizadete sem, kot strokovna 

sodelavka v okviru dela na terenu sodelovala z Društvom za duševno prizadete v Kranju. Glede na 

delo, ki sem ga opravljala in potrebe po dodatnih znanjih, so me spodbudile, da sem se leta 1996 

odločila nadaljevati študij na Visoki upravni šoli. Leta 2000 sem se zaposlila na področju socialnega 

varstva v domu za starejše kot vodja negovalnih oddelkov. Dodatno sem se izobraževala na področju 

kinestetike, bazalne stimulacije in komunikacije brez prisile v zdravstveni negi. Po opravljeni diplomi 

na Visoki upravni šoli leta 2002 sem šolanje nadaljevala na podiplomskem študijskem programu 

znanstvenega magisterija na šoli Državnih in evropskih študij na Brdu pri Kranju ter ga leta 2005 

zaključila z zagovorom magistrskega dela Pravne podlage in sorazmernost ukrepov omejevanja pravic 

stanovalcem v socialno-varstvenih zavodih. V letu 2005 sem se vključila v izobraževalni proces kot 

predavateljica strokovnih predmetov. Leta 2007 sem zaključila program izobraževanja na Fakulteti za 

družbene vede za pridobitev strokovne izobrazbe s pedagoško-andragoško izobrazbo in v letu 2008 

opravila strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja na Ministrstvu za 

šolstvo in šport. Zadnjih šest leta sem zaposlena na Ministrstvu za zdravje, v Direktoratu za 

zdravstveno varstvo, Sektorju za kakovost in organizacijo zdravstvenega varstva in pokrivam področje 

zdravstvene nege. Od leta 2011 sem habilitirana kot predavateljica in sodelujem v pedagoškem 

procesu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice pri predmetu Etika in filozofija zdravstvene nege 

z zdravstveno zakonodajo.  
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