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Datum: 30.09.2021  

Prva objava:  

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 2020 

Kratek povzetek 
Ob zaključku leta 2020 je bilo v zdravstvu zaposlenih 6.944 zdravnikov, 1.570 zobozdravnikov, 1.557 

farmacevtov, 9.043  medicinskih sester1 ter 12.959 zdravstvenih tehnikov2.  

 
Zdravstveni delavci zaposleni v zdravstvu na 100.000 prebivalcev, Slovenija, 2011 – 2020 

 

Število zdravnikov na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji, kljub rasti v zadnjih letih, pod povprečjem držav članic 
EU. 

                                                             
1 Medicinske sestre: zajete so višje, diplomirani in mag. zdravstvene nege (strokovni naziv) 
2 Zdravstveni tehniki: zajeti so zdravstveni tehniki in babice (srednja strokovna izobrazba) 

zaposleni v zdravstvu / 100.000 prebivalcev

249,5 277,1 310,1 330,6
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Zdravniki

45,2 51,6 59,9 61,7
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Zdravniki splošne in družinske medicine

62,4 66,2 70,4 74,8
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Zobozdravniki
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Medicinske sestre
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Diplomirane medicinske sestre, Slovenija, leto 2020 

 

V zdravstvenih poklicih prevladujejo ženske, saj je zdravstvena nega tradicionalno ženski poklic, v katerem 
število moških predstavnikov le počasi narašča. 

Opis zbirke podatkov ali raziskave 

Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu je fizično relacijska baza podatkov, kjer so 

različne baze povezane s ključi. Najpomembnejši sta baza izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebuje vse v 

Sloveniji registrirane izvajalce in baza zdravstvenih delavcev, ki vsebuje poimensko vse zdravnike 

zobozdravnike, farmacevte, medicinske sestre in druge zaposlene v zdravstvu z vsaj visokošolsko izobrazbo. 

Relacija med njima je zaposlenost. 

Pravna podlaga za zbiranje podatkov:  
 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15), oznaka 

NIJZ 16  

 Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih 
podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu, 

 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ (Uradni list RSšt. 65/2000), oznaka 
IVZ 16, 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS št. 9/1992), 

 Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS št. 36/2004), 

 Zakon o zdravniški službi ( Uradni list RS št. 36/2004), 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi ( Uradni list RS št. 58/2008) , 

 Pravilnik o zdravniških licencah (Uradni list RS št. 109/99, dopolnitve 107/0, 45/2), 

 Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na 
področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS št. 33/2004), 

 Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v RS za državljane drugih držav članic EU (oznaka zakona 
ZOZPEU, sprejet 26.9.2002), 

 Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 82/04). 

Uporabne povezave: 
 Podrobnejša metodološka pojasnila 

 NIJZ Podatkovni portal 

 Zdravje v občini 

 Letopis 

29 let in manj

30 do 34 let

35 do 39 let

40 do 44 let

45 do 49 let

50 do 54 let

55 do 59 let

60 do 64 let

65 + let

1.340

1.265

1.186

1.074

765

592

756

205

3

259

253

187

188

68

40

42

10

1

83,8

83,3

86,4

85,1

91,8

93,7

94,7

95,3

75,0

16,2

16,7

13,6

14,9

8,2

6,3

5,3

4,7

25,0

Moški Ženske Moški Ženske

Število %

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1933
https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/
http://obcine.nijz.si/
https://www.nijz.si/sl/nijz/revije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije

