Namenjena je načrtovanju,
spremljanju in upravljanju
mreže javne zdravstvene
službe, načrtovanju in
spremljanju gibanja
zdravstvenega kadra,
izvajanju sistemov
zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja ter
spremljanju in nadzoru nad
izvajalci zdravstvene
dejavnosti ter spremljanju in
nadzoru nad opravljanjem
koncesijske dejavnosti.

Podatki o delavcu (zdravstvenem delavcu,
zdravstvenem sodelavcu in pooblaščeni
osebi izvajalca zdravstvene dejavnosti):
EMŠO, osebno ime, datum in kraj rojstva, rojstni
priimek, državljanstvo, številka zdravstvenega
delavca, sodelavca oziroma pooblaščene osebe
izvajalca zdravstvene dejavnosti, datum
dodelitve številke, spol, naslov stalnega
prebivališča, vrsta in področje izobrazbe, ZZZS
številka delavca, vitalni status, datum smrti,
poklicna skupina, poklic po standardni
kvalifikaciji poklicev (SKP).

Evidenca gibanja
zdravstvenih
delavcev in mreža
zdravstvenih zavodov

»NIJZ 16

Podatki o koncesiji: številka objave javnega
razpisa za podelitev koncesije, koncendent,
številka izvajalca, naziv ali osebno ime
koncesionarja, številka zdravstvenega delavca in
osebno ime zdravstvenega delavca, ki je
odgovorni nosilec programa zdravstvene
dejavnosti, naslov in območje opravljanja
koncesijske dejavnosti, številka in datum
koncesijske odločbe, obdobje, za katerega je
podeljena koncesija, datum začetka oziroma
prenehanja veljavnosti koncesije, področje
dejavnosti, za katerega je podeljena koncesija v
skladu s šifrantom Vrst zdravstvene dejavnosti
(VZD), vrsta in obseg opravljanja zdravstvenih
storitev oziroma programov zdravstvene
dejavnosti, številka in datum sklenitve
koncesijske pogodbe, število timov, datum in
vzrok odvzema koncesije, obseg programa po

NIJZ analizira podatke,
pripravlja in objavlja ali
posreduje obdobna
poročila najmanj enkrat
na mesec.

Poročila

Podatke o dijakih,
študentih in osebah, ki

NIJZ in
Ministrstvo za
zdravje

Upravljavec
zbirke

ZZZS brez
plačila stroškov
zagotavlja
infrastrukturo za
to zbirko in
delovanje
informacijske
rešitve za
obdelavo
podatkov v tej
zbirki.

Zbirka se brez
plačila stroškov
povezuje s
podatki ZZZS o
programu
zdravstvenih
storitev.

Zbirka se brez
plačila stroškov
povezuje z
zbirkami
zavezancev ali
pa ti brez plačila
stroškov v zbirko
posredujejo
podatke.

Način dajanja
podatkov

Trajno«.

Čas hranjenja
podatkov
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Podatke o
visokošolskih študentih
in diplomantih
posreduje brez plačila
stroškov Ministrstvo za
izobraževanje, znanost
in šport, iz eVŠ Evidenca študentov in
diplomantov, za vse
fakultete s področja
medicine, farmacije in
zdravstvenih ved.

JZZ, zasebni
zdravstveni delavci,
druge javne in zasebne
pravne in fizične osebe,
pri katerih se izvaja
zdravstvena dejavnost,
in vse tiste javne in
zasebne pravne ali
fizične osebe, ki
zaposlujejo
zdravstvene delavce na
delovnih mestih, ki
ustrezajo njihovi
izobrazbi.

Ministrstvo za zdravje
in zbornice z javnim
pooblastilom dajejo
stalno in brez plačila
stroškov podatke, ki
nastajajo v okviru
urejanja področja
zdravstvene dejavnosti
in priznavanja
usposobljenosti kadrov.

Kdo mora dati
podatke in kdaj

Št.

Dodatni podatki o zdravstvenem delavcu in
sodelavcu: številka stanovske zbornice, datum
zaključka izobraževanja, mesto in država
izobraževanja, datum strokovnega izpita, datum
priznanja izobrazbe, vrsta podiplomskega
znanja, datum začetka in datum prekinitve
usposabljanja za podiplomsko znanje
(specializacija), datum izpita za podiplomsko
znanje.

Namen

Vsebina

Naziv zbirke podatkov

4634 /

Zap. št.

glasi:

2. člen
V Prilogi 1 se:
– zaporedna številka NIJZ 16 se spremeni tako, da se
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Podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti:
številka izvajalca zdravstvene dejavnosti, naziv
izvajalca, pravni status in tip izvajalca, datum

JZZ, zasebni
zdravstveni delavci,
druge javne in zasebne
pravne in fizične osebe,
pri katerih se izvaja
zdravstvena dejavnost,
in lekarne pridobivajo
naslednje osebne
podatke za potrebe
izvajanja zdravstvene
dejavnosti: osebno ime
delavca, številko
zdravstvenega delavca,
zdravstvenega
sodelavca ali
pooblaščene osebe pri
izvajalcih zdravstvene
dejavnosti, poklic,
podiplomsko
usposobljenost,
zaposlitev.

Vse osebne podatke iz
vsebine te zbirke
pridobivajo ZZZS in
zbornice z javnimi
pooblastili (za osebe,
na katere se nanaša
javno pooblastilo).

so zaključile srednje in
višje izobraževanje,
posreduje brez plačila
stroškov Ministrstvo za
izobraževanje, znanost
in šport iz CEUVIZ Centralna evidenca
udeležencev vzgoje in
izobraževanje za vse
srednje in višje šole, ki
izvajajo programe s
področja farmacije in
zdravstvenih ved.

Št.

Podatki o vpisu zdravstvenega delavca v
register zasebnih zdravstvenih delavcev:
datum vpisa in izbrisa v oziroma iz registra
zasebnih zdravstvenih delavcev, številka vpisa v
register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Podatki o dovoljenju za opravljanje
zdravstvene dejavnosti: številka, firma in sedež
izvajalca zdravstvene dejavnosti, osebno ime
zakonitega zastopnika izvajalca zdravstvene
dejavnosti, VZD, številka zdravstvenega delavca
in osebno ime zdravstvenega delavca, ki je
odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, naslov
lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti,
številka/oznaka in datum izdaje dovoljenja za
opravljanje zdravstvene dejavnosti, datum
začetka opravljanja zdravstvene dejavnosti,
datum prenehanja opravljanja zdravstvene
dejavnosti, datum odvzema dovoljenja za
opravljanje zdravstvene dejavnosti, vzrok
odvzema dovoljenja za opravljanje zdravstvene
dejavnosti.

Podatki o zaposlitvi delavca: vrsta zaposlitve
(npr. pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba
ali druga pogodba civilnega prava), datum
pričetka/prenehanja zaposlitve, poklic po SKP,
število ur na mesec, vrsta zdravstvene
dejavnosti in lokacija izvajalca, kjer je oseba
zaposlena, razlog zaposlitve za določen čas.

Podatki o vpisu zdravstvenega delavca v
register za samostojno opravljanje dela v
zdravstveni dejavnosti: številka vpisa, datum
vpisa oziroma izbrisa v/iz registra.

Podatki o licenci zdravstvenega delavca:
številka licence, datum izdaje licence, datum
prenehanja licence, področje, za katerega je bila
izdana licenca.

pogodbi z ZZZS, številka in datum soglasja h
koncesijskemu aktu, datum začetka oziroma
prenehanja veljavnosti pogodbe z ZZZS.
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Podatki o pogodbah o izvajanju zdravstvene
dejavnosti med izvajalci zdravstvene
dejavnosti: številka izvajalca naročnika, številka
izvajalca izvajanja zdravstvenih storitev, datum
sklenitve pogodbe, datum prenehanja veljavnosti
pogodbe, področje izvajanja dejavnosti (VZD),
obseg izvajanja zdravstvene dejavnosti (v %).

začetka/prenehanja delovanja izvajalca
zdravstvene dejavnosti, matična številka iz
Poslovnega registra Slovenije, ZZZS številka
izvajalca zdravstvene dejavnosti, datum
vpisa/izbrisa v oziroma iz Poslovnega registra
Slovenije, datum vpisa v ta register, naslov
izvajalca zdravstvene dejavnosti, oznaka
lokacije, nivo hierarhije in hierarhični odnos,
VZD, ki jo izvajalec opravlja, nosilec VZD, datum
začetka/prenehanja VZD izvajalca, obratovalni
čas, število zdravstvenih delavcev z nižjo
izobrazbo, zaposlenih v posamezni VZD pri
izvajalcu, število nezdravstvenih delavcev z
višjo, srednjo in nižjo izobrazbo, zaposlenih v
posamezni VZD pri izvajalcu, število ambulant in
ordinacij, število postelj, ločeno po namenu
uporabe.
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