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UVOD 

 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja 

zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Ur.l.RS 65/2000, vodi Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev 

in mrežo zdravstvenih zavodov (IVZ16). Evidenca je namenjena načrtovanju in spremljanju 

mreže javne zdravstvene službe, načrtovanju in spremljanju gibanja zdravstvenega kadra ter 

izvajanju sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Podatki iz zbirke se 

uporabljajo tudi v postopkih identifikacije uporabnikov eZdravja, predstavljajo pa tudi 

osnovo za poročanje v nacionalne statistične zbirke in za mednarodne primerjave v okviru 

obveznosti do Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih ustanov. 

 

Evidenca obsega podatke o organiziranosti zdravstva, delavcih z izobrazbo zdravstvene smeri 

in drugih delavcih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti. Za delavce, ki jih v evidenci vodimo 

poimensko, se spremlja tudi njihove zaposlitve. Podatke o številu delavcev, ki jih ne vodimo 

poimensko,  se spremlja v sklopu podatkov o zmogljivosti VZD izvajalca, in sicer v odvisnosti 

od vrste poročevalca in podrobnosti popisa z obrazci NIJZ-SL1/2016, NIJZ-SL4/2016  in NIJZ-

SL5/2016. Kriteriji, ki določajo, katere od delavcev se spremlja poimensko in katere v številski 

obliki, so navedeni v veljavnih metodoloških navodilih za vodenje evidence.   

 

Po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva podatke za evidenco 

zagotavljajo javni zdravstveni zavodi, zasebni zdravstveni delavci in druge javne in zasebne 

pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo ter vse tiste javne in 

zasebne pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce z izobrazbo zdravstvene smeri na 

podlagi njihove izobrazbe.  

 

Podatki iz evidence so se od sredine 90-tih let zbirali v Bazi podatkov izvajalcev (BPI), ki je 

nastala kot baza za statistične potrebe. Spremenjene zahteve po razpoložljivosti in 

dostopnosti podatkov, težnja po oblikovanju informacij za različne namene na osnovi 

enotnih izhodiščnih podatkov  ter nove možnosti tehnične podpore so vodile k nastanku 

nove informacijske rešitve Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v 

zdravstvu (RIZDDZ). Osnovni obseg vodenja podatkov o organiziranosti in kadrovski 

pokritosti zdravstva v RIZDDZ se v primerjavi z BPI ni spremenil. Se je pa v nekaterih delih 

prilagodil novim okoliščinam delovanja ter zahtevam in možnostim za pridobivanje določenih 

podatkov.  
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NAMEN DOKUMENTA  

Dokument obsega opise podatkov in ključne informacije za spremljanje podatkov o delavcih 

z izobrazbo zdravstvene smeri zaposlenih v nezdravstvenih ustanovah, ki jih po uvedbi 

RIZDDZ vodimo v številski obliki z obrazcem NIJZ-SL5/2016.  

 

OBRAZEC IN NAČIN POROČANJA 

Z obrazcem NIJZ-SL5/2016 zbiramo podatke o številu delavcev z izobrazbo zdravstvene 
smeri, zaposlenih v nezdravstveni ustanovi na podlagi njihove izobrazbe na dan 31.12. 
vsakega leta, ločeno po ravneh izobrazbe in pridobljenih strokovnih nazivih.  

Obrazec je pripravljen v xls in doc formatu. V xls verziji obrazca je na prvem listu opisana 
vsebina datoteke, na ostalih listih pa sledijo podatkovna polja, šifranti in krajša navodila.  

Izvajalec lahko samostojno izbere format obrazca, ki ga bo uporabil za poročanje. 
 
Obrazec izpolnjujejo izvajalci, ki ne opravljajo zdravstvene dejavnosti, zaposlujejo pa delavce 

z izobrazbo zdravstvene smeri na podlagi njihove izobrazbe. Obveznost posredovanja 

podatkov velja za vse opredeljene izvajalce, ne glede na to, da imajo svoje zaposlene z 

izobrazbo zdravstvene smeri v RIZDDZ morda vpisane tudi poimensko in z zaposlitvami. Za 

vse izvajalce iz te skupine poimenskega vnosa delavcev in njihovih zaposlitev ni možno 

zagotoviti. Podatke za redna poročila se bo zato zagotavljalo iz zbranih številskih podatkov.  

 
Podatki odražajo stanje na dan 31.12. vsakega leta. 
Na OE NIJZ se jih v skladu z določbo Zakona posreduje enkrat letno, in sicer do 20.1. 
naslednjega leta.   
 
Zaradi sprememb pri vodenju podatkov iz evidence in posledično pripravi podatkov za leto 
2016, je rok za njihovo pripravo v letu 2017 podaljšan do 15.3.2017. 
 
Za vsa morebitna dodatna vprašanja ali pripombe se obrnite na pooblaščeno osebo za 
vodenje registra na pristojni OE NIJZ, v primeru njene odsotnosti ali nedosegljivosti pa jih 
posredujte na naslov register.izvajalcev@nijz.si. 
 

  

mailto:register.izvajalcev@nijz.si
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NIJZ-SL5/2016    Številčno stanje delavcev z izob. zdr. smeri v nezdravstveni  

organizaciji 

 

1. STEVILKA IZVAJALCA V RIZDDZ  

Enolična identifikacijska številka izvajalca za katerega je izdelano poročilo, dodeljena v RIZDDZ. Za vse 

izvajalce vpisane v RIZDDZ je vpis številke obvezen.   

 

2. MATIČNA STEVILKA IZVAJALCA/ORGANIZACIJE V POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE  

Identifikator poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga določa AJPES ali s strani AJPES 

pooblaščen registrski organ. Vpišejo ga le tisti izvajalci, ki številke v RIZDDZ nimajo dodeljene.    

 

3. NAZIV IZVAJALCA/ORGANIZACIJE  

Uradno ime izvajalca – popolno ime poslovnega subjekta ali enote 

 

4. NASLOV   

Popoln naslov sedeža izvajalca (ulica in hišna številka, pošta) 

 

5. LETO VELJAVNOSTI PODATKOV 

Leto, na katerega se nanašajo podatki iz poročila.   

 

6. STEVILO DELAVCEV Z NIŽJO IZOBRAZBO ZDR. SMERI  

Število delavcev z zaključeno izobrazbo zdravstvene smeri ravni izobrazbe 30 ali 40 (nižja oz. 
srednja poklicna izobrazba).  

Vpiše se število vseh delavcev, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, ločeno po zaključenih 
primerljivih izobraževalnih programih oz. pridobljenih nazivih: 

- bolničar  

- ostali  

Številka vključuje: 

▪ pripravnike 

▪ delavce, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita na področju zdravstva 

▪ delavce, ki so v RIZDDZ morda vpisani poimensko in z zaposlitvijo. 

Če izvajalec kadra za katerega od navedenih izobraževalnih programov oz. pridobljenih 
nazivov ne zaposluje, se v polje vpiše vrednost nič (0).   
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7. STEVILO DELAVCEV Z IZOBRAZBO ZDR. SMERI  – RAVEN 50  

Število delavcev z zaključeno izobrazbo zdravstvene smeri ravni izobrazbe 50 (srednja 
izobrazba).  

Vpiše se število vseh delavcev, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, ločeno po zaključenih 
primerljivih izobraževalnih programih oz. pridobljenih nazivih: 

- tehnik zdravstvene nege (tudi srednje med. sestre in zdravstveni tehniki) 

- medicinska sestra babica 

- farmacevtski tehnik 

- sanitarni tehnik 

- laboratorijski tehnik 

- zobotehnik 

- zobozdravstveni asistent 

Številka vključuje: 

▪ pripravnike 

▪ delavce, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita na področju zdravstva 

▪ delavce, ki so v RIZDDZ morda vpisani poimensko in z zaposlitvijo. 

Če izvajalec kadra za katerega od navedenih izobraževalnih programov oz. pridobljenih 
nazivov ne zaposluje, se v polje vpiše vrednost nič (0).   

 

8. STEVILO DELAVCEV Z IZOBRAZBO ZDR. SMERI  – RAVEN 61  

Število delavcev z zaključeno izobrazbo zdravstvene smeri ravni izobrazbe 61 (višja 
izobrazba).  

Vpiše se število vseh delavcev, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, ločeno po zaključenih 
primerljivih izobraževalnih programih oz. pridobljenih nazivih: 

- višja medicinska sestra/višji med.tehnik/višji zdr.tehnik  

- sanitarni inženir/višji sanitani tehnik 

- višji delovni terapevt 

- ing. radiologije 

- višji fizioterapevt 

- inženir laboratorijske biomedicine 

- inženir farmacije 

- ing. ortopedske tehnike 

- ustni higienik 

- ing. zobne protetike 

- višji laboratorijski tehnik 

 

Številka vključuje: 

▪ pripravnike 
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▪ delavce, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita na področju zdravstva 

▪ delavce, ki so v RIZDDZ morda vpisani poimensko in z zaposlitvijo. 

Če izvajalec kadra za katerega od navedenih izobraževalnih programov oz. pridobljenih 
nazivov ne zaposluje, se v polje vpiše vrednost nič (0).   

 

9. STEVILO DELAVCEV Z IZOBRAZBO ZDR. SMERI  – RAVEN 62  

Število delavcev z zaključeno izobrazbo zdravstvene smeri ravni izobrazbe 62 (visoka 
strokovna, 1.bol.stopnja).  

Vpiše se število vseh delavcev, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, ločeno po zaključenih 
primerljivih izobraževalnih programih oz. pridobljenih nazivih: 

- dipl. medicinska sestra/zdravstvenik 

- dipl. babica 

- dipl. sanitarni inženir 

- dipl. delovni terapevt 

- dipl. radiološki inženir (tudi dipl. ing. radiološke tehnologije) 

- dipl. fizioterapevt 

- dipl. inženir laboratorijske biomedicine 

- dipl. ing. ortotike in protetike 

- dipl. lab. zobni protetik 

Številka vključuje: 

▪ pripravnike 

▪ delavce, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita na področju zdravstva 

▪ delavce, ki so v RIZDDZ morda vpisani poimensko in z zaposlitvijo. 

Če izvajalec kadra za katerega od navedenih izobraževalnih programov oz. pridobljenih 
nazivov ne zaposluje, se v polje vpiše vrednost nič (0).   

 

10. STEVILO DELAVCEV Z IZOBRAZBO ZDR. SMERI  – RAVEN 70 in več 

Število delavcev z zaključeno izobrazbo zdravstvene smeri ravni izobrazbe najmanj 70 (visoka 
univ., 2. in 3. bol.stopnja).  

Vpiše se število vseh delavcev, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, ločeno po zaključenih 
primerljivih izobraževalnih programih oz. pridobljenih nazivih: 

- dr.medicine 

- dr.dentalne medicine 

- mag. farmacije 

- medicinski biokemik 

- klinični psiholog 

- prof. zdravstvene vzgoje 

- mag. zdravstvene nege 
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- mag. sanitarnega inženirstva 

- mag. ing. radiološke tehnologije 

- mag. fizioterapije 

- mag. laboratorijske biomedicine 

- klinični logoped 

- specialist medicinske genetike 

- specialist medicinske mikrobiologije 

Številka vključuje: 

▪ pripravnike 

▪ delavce, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita na področju zdravstva 

▪ delavce, ki so v RIZDDZ morda vpisani poimensko in z zaposlitvijo. 

Če izvajalec kadra za katerega od navedenih izobraževalnih programov oz. pridobljenih 
nazivov ne zaposluje, se v polje vpiše vrednost nič (0).       
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ŠIFRANTI  

Raven izobrazbe (2 in 3 mesto kode KLASIUS-SRV) 

30 nižja poklicna 

40 srednja poklicna 

50 srednja izobrazba 

61 višješolska in višja strokovna izobrazba  

‒  višje strokovno izobraževanje – prejšnje 

‒  višješolsko izobraževanje – prejšnje  

62 visokošolska izobrazba  

‒  specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi - prejšnje 

‒  visokošolsko izobraževnaje – prejšnje 

‒  visokošolsko univerzitetno - 1. bolonjska stopnja 

70 visokošolska / univerzitetna izobrazba druge stopnje  

‒  specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi - prejšnje 

‒  visokošolsko univerzitetno izobraževnje - prejšnje 

‒  magistersko izobraževanje - 2. bolonjska stopnja 

81 specializacija/magisterij znanosti 

‒  specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi – prejšnje 

‒  magistrsko izobraževanje - prejšnje 

82 doktorat znanosti  

‒  doktorsko izobraževanje – prejšnje 

‒  doktorsko izobraževanje - 3. bolonjska stopnja 

99  nerazporejeno/neznano 

 


