
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 Ljubljana 

 

 1 

PRILOGA 1 – Pravilnik o varstvu osebnih podatkov na IVZ 
 

KATALOGI ZBIRK OSEBNIH PODATKOV  
V INŠTITUTU ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
1) IVZ 1: Osnovna medicinska dokumentacija 
2) IVZ 2: Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva 
3) IVZ 2.1: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih 
4) IVZ 2.2: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih od 0-6 let 
5) IVZ 2.3: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine  
6) IVZ 2.4: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk  
7) IVZ 2.5: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v 

prometu in športnikov 
8) IVZ 3: Evidenca začasne / trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, 

spremstva in drugih vzrokov 
9) IVZ 5: Evidenca poškodb pri delu 
10) IVZ 6: Evidenca patronažne zdravstvene nege 
11) IVZ 7: Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti 
12) IVZ 8: Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
13) IVZ 10: Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
14) IVZ 12: Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
15) IVZ 14: Evidenca obravnave uživalcev drog 
16) IVZ 15: Evidenca o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov 
17) IVZ 16: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov 
18) IVZ 17: Perinatalni informacijski sistem 
19) IVZ 18: Register žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi 

materničnega vložka (IUV) 
20) IVZ 19: Fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti 
21) IVZ 21: Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve 
22) IVZ 46: Zdravniško poročilo o umrli osebi 
23) IVZ 48: Evidenca nalezljivih bolezni 
24) IVZ 49: Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja 
25) IVZ 50: Evidenca varstva prebivalstva pred steklino 
26) IVZ 51: Register stranskih pojavov po cepljenju 
27) IVZ 52: Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa 
28) IVZ 53: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (SPB) 
29) Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na 

debelem črevesu in danki – Program Svit 
30) Nacionalni čakalni seznam 
31) Evidenca zaposlenih na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije 
32) Kadrovsko-obračunska evidenca zaposlenih 
33) Evidenca o poškodbah pri delu v Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije 
34) Dnevnik obiskov 
35) Evidenca ključev 
36) Evidenca dostopnih kartic (pristopna kontrola) in registracija delovnega časa 
37) Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih 
38) Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja 
39) Evidenca uporabnikov knjižnice IVZ 
40) Evidenca anketirancev 
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IVZ 1 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• fizične osebe, uporabniki  zdravstvenega  varstva na ozemlju RS, 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
EMŠO, ime in priimek, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega 
bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, 
terapija, zavarovalniški status, razlog  obravnave,. 
 

VI. Namen obdelave: 
Zagotavljanje zdravstvenega varstva ter vir podatkov za evidence opredeljene v 
zakonu. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

• skladno z zakonom. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in  pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
• zbirka podatkov aplikacije Laboratorijski informacijski sistem (LIMS) se nahaja v 
prostoru na Grablovičevi 44 in Bohoričevi 15. Dostop do zbirke je možen v 
prostorih skupne sprejemne pisarne oddelka za medicinsko mikrobiologijo in v 
pisarnah ter laboratorijih na Bohoričevi. Prostor je varovan s pristopno kontrolo. 
Vstop v prostor imajo osebe, ki lahko obdelujejo podatke v zbirki, pooblaščeni za 
vodenje arhiva ter informatiki Oddelka za informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo. Zbirka je varovana s sistemom gesel.   
• začasna zbirka (do prenosa v arhiv IVZ) se nahaja v zaklenjenih omarah v 
prostoru na Grablovičevi 44, Bohoričevi 15. Dostop do zbirke je možen v 
prostorih skupne sprejemne pisarne oddelka za medicinsko mikrobiologijo in v 
pisarnah ter laboratorijih na Bohoričevi 15. Prostor je varovan s pristopno 
kontrolo. Vstop v prostor imajo osebe, ki lahko obdelujejo podatke v zbirki, 
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pooblaščeni za vodenje arhiva ter informatiki Oddelka za informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo, 
• zbirka starejše dokumentacije se nahaja v arhivu IVZ na Glonarjevi ulici, ki je 
varovan v skladu z določbami zakona, ki ureja arhive, in podzakonskih predpisov, 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
 

/ 
 

IVZ 2 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA 
 VARSTVA 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• fizične osebe, uporabniki  zdravstvenega  varstva na ozemlju RS, 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

dinamične entitete: stik, dogodek, proces (diagnoza bolezni-stanja, opravljeno 
delo, napotitev, pobudnik za napotitev, nezmožnost za delo, dejavniki tveganja 
za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki. 
 

VI. Namen obdelave: 
spremljanje, vrednotenje in načrtovanje dela v okvirju osnovnega zdravstvenega 
varstva. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

5 let po smrti bolnika. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
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X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
 

/ 
 

IVZ 2.1 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA PREVENTIVNEGA 
 ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• Fizične osebe, uporabniki  preventivnega zdravstvenega  varstva na ozemlju 
RS, praviloma starejši od 19 let. 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
 • podatki o rezultatih preventivnih pregledov, 
 • podatki o opravljenem preventivnem delu. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva 
odraslih. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

5 let po smrti bolnika. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  



Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 Ljubljana 

 

 5 

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
 

/ 
 

IVZ 2.2 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA PREVENTIVNEGA 
 ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK, STARIH  0-6 LET 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 
 

IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
 • fizične osebe, uporabniki  zdravstvenega  varstva na ozemlju RS, otroci 
 predšolskega obdobja. 
 • fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
 • podatki o rezultatih preventivnih pregledov, 
 • podatki o opravljenem preventivnem delu. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva 
otrok, starih 0 – 6 let.  

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

5 let po smrti bolnika. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 
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IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

  
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
 

/ 
 

IVZ 2.3 
 

I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA PREVENTIVNEGA 
 ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE  
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• fizične osebe, uporabniki  zdravstvenega  varstva na ozemlju RS, mladi od 
vstopa v šolo in do zaključenega šolanja ter ne-šolajoča mladina do 19. leta 
starosti. 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
 • podatki o rezultatih preventivnih pregledov, 
 • podatki o opravljenem preventivnem delu. 
 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva 
šolskih otrok in mladine. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
 5 let po smrti bolnika. 

 



Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 Ljubljana 

 

 7 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 

 
IVZ 2.4 

 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA PREVENTIVNEGA 
 ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK  
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• ženske, uporabnice  zdravstvenega  varstva na ozemlju RS  
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
 • podatki o rezultatih preventivnih pregledov, 
 • podatki o opravljenem preventivnem delu. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva 
žensk. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
15 let. 
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VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov   

in pr. podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
   

IVZ 2.5 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA PREVENTIVNEGA 
 ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DELAVCEV, UDELEŽENCEV V PROMETU IN 
 ŠPORTNIKOV 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
 • zaposleni na ozemlju RS, imetniki vozniškega dovoljenja, registrirani športniki. 

• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
podatki o rezultatih preventivnih pregledov in drugih aktivnostih na področju 
medicine dela, prometa in športa.  

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva 
delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
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15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 3 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA ZAČASNE / TRAJNE ODSOTNOSTI 
 Z DELA ZARADI BOLEZNI, POŠKODB, NEGE, SPREMSTVA IN DRUGIH 
 VZROKOV 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

 • zaposleni, ki so bili začasno ali trajno odsotni z dela zaradi bolezni, poškodb, 
nege, spremstva in drugih razlogov. 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka izvajalca, številka 
zdravnika, datum rojstva zavarovanca, spol, poštna številka, zavarovalna 
podlaga, enota ZZZS, registrska številka zavezanca, šifra gospodarske 
dejavnosti zavezanca, zaporedna številka potrdila,  datum rojstva družinskega 
člana, vrsta družinskega člana, prvi dan zadržanosti, zadnji dan za plačnika, 
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polni delovni čas (PDČ) od, PDČ do, skrajšani delovni čas (SDČ) od, SDČ do, 
število ur, razlog, prvi in zadnji dan za razlog, številka mnenja zdravniške 
komisije (ZK), stopnja ZK, ZK do, invalidska komisija, datum napotitve, postopek 
zaključen, invalidnost, šifra diagnoze, zadnji dan za diagnozo, datum spremembe 
delovnega časa, število dni SDČ, število odsotnosti v tem letu. 

 
VI. Namen obdelave: 
 spremljanje in analiziranje vzrokov začasne in trajne odsotnosti z dela. 
 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 4 
Evidenca ni vzpostavljena. 

 
 

IVZ 5 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA POŠKODB PRI DELU 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 
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IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

osebe, ki so se poškodovale pri delu (zaposleni, študentje, dijaki, praktikanti, 
izvajalci po pogodbah o delu ) 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o zavezancu 
za prijavo  (delodajalcu), čas, datum, vzrok in mehanizem nastanka 
poškodbe, diagnoza,  smrtne in skupinske poškodbe, število zaposlenih v 
podjetju. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje poškodb, ki so se zgodile zaposlenim na delu, na poti na delo, na 
poti z dela in službeni poti. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

5 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 6 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE 

NEGE 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
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III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
 • državljani RS, ki so bili deležni patronažne zdravstvene nege na domu. 
 • fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.  
 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

negovalna diagnoza, opravljene ure v zdravstveni negi, genogram, varovanci, 
naročniki,intervencije, strokovne storitve, izvajanje zdravstvene vzgoje. 

 
VI. Namen obdelave: 
 spremljanje dela patronažne zdravstvene nege.  
 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 6.1 
Evidenca ni vzpostavljena. 

 
 

IVZ 7 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA O BOLEZNIH IN STANJIH 
 UGOTOVLJENIH V SPECIALISTIČNO AMBULANTNI DEJAVNOSTI 
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II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• fizične osebe, uporabniki  zdravstvenega  varstva na ozemlju RS, 
 • fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.  

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, vrsta 
diagnoze in  diagnoza, postopek. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje in proučevanje obravnav bolezni v ambulantno-specialistični 
dejavnosti. 

  
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
 

/ 
 

IVZ 8 
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I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA BOLEZNI, KI ZAHTEVAJO 
 ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

osebe (državljani RS in tujci), ki so bile zdravljene v bolnišnicah zaradi bolezni. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
• EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, občina 
stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, 
dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, 
napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, 
zaporedna številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum sprejema v 
bolnišnico, datum začetka epizode, zaporedna številka epizode, glavna 
diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen, nastala med hospitalizacijo, 
operacija, datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, 
napotitev iz lečeče organizacijske enote, smrt bolnika, osnovni vzrok smrti, 
hospitalizacija zaključena 

 
VI. Namen obdelave: 
 spremljanje in proučevanje pojavnosti bolezni, ki zahtevajo hospitalizacijo. 
 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Komisija za zniževanje umrljivosti dojenčkov in Komisija za ugotavljanje vzrokov 
maternalne umrljivosti. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo 
za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 
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XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov:  območni ZZVS za podatke iz svojega 
 območja.  

 
 

IVZ 10 
 

I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA POŠKODB, KI ZAHTEVAJO 
 ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 
 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 Ljubljana; 

matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

osebe, ki so bile zdravljene v bolnišnicah zaradi poškodb. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, občina 
stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, 
dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, 
napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, 
zaporedna številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum in čas nastanka 
poškodbe, datum in čas sprejema v bolnišnico, datum začetka epizode, 
zaporedna številka epizode, prva pomoč, način prihoda v bolnišnico, mesto 
nastanka nezgode oz. nasilnega dejanja, aktivnosti v času nezgode oz. 
nasilnega dejanja, diagnoza zunanjega vzroka poškodbe oziroma predmet, ki je 
povzročil poškodbo, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen 
nastala med hospitalizacijo, politravma, operacija, datum operacije, dnevna 
obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz lečeče organizacijske enote, 
smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, hospitalizacija zaključena. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka poškodb, ki 
zahtevajo hospitalizacijo. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
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Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 12 
  

I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA ZASTRUPITEV, KI ZAHTEVAJO 
 ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI  

 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 matična 
številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

osebe, ki so bile zdravljene v bolnišnicah zaradi zastrupitev. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična št. primera, občina stalnega 
bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, dejavnost 
zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, napotitev 
neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, zaporedna 
številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum in čas nastanka zastrupitve, 
datum in čas sprejema v bolnišnico, zaporedna številka epizode, datum začetka 
epizode, prva pomoč, način  prihoda v bolnišnico, mesto nastanka nezgode oz. 
nasilnega dejanja, aktivnost v času nezgode oz. nasilnega dejanja, diagnoza 
zunanjega vzroka zastrupitve, množična zastrupitev, predoziranje, kombinirana 
zastrupitev z več substancami, način vnosa substance, glavna diagnoza, 
spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen, nastala med hospitalizacijo, operacija, 
datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz 
lečeče organizacijske enote, smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, 
hospitalizacija zaključena. 
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VI. Namen obdelave: 
spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka zastrupitev, ki 
zahtevajo hospitalizacijo.  

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 14 
  

I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA OBRAVNAVE UŽIVALCEV DROG 
  
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  
 

IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
• uživalci drog, ki iščejo pomoč v centrih za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog, 
• osebe, ki so obravnavane v zdravstveni službi zavodov za prestajanje kazni 
zapora. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
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Soundex šifra, številka zdravstvenega zavarovanja, spol, starost, datum rojstva, 
s kom živi, stalno prebivališče, državljanstvo, narodnost, zaposlitveni status, kraj, 
naziv centra, vrsta centra, datum iskanja pomoči, vrsta stika, predhodno 
obravnavan, trenutno v obravnavi drugje, vir napotitve, škodljiva uporaba drog, 
starost pri prvi uporabi katerekoli droge, glavna droga, način vnosa, pogostost 
uporabe, starost ob prvi uporabi, trajanje redne uporabe, dodatne droge, tvegano 
vedenje, sedaj injicira, kdajkoli injiciral, že imel spolne odnose, spolna 
usmerjenost, stalni spolni partner, število spolnih partnerjev v zadnjem letu, 
uporabil kondom pri zadnjem spolnem odnosu, že imel poleg stalnega partnerja 
še drugega spolnega partnerja, kdajkoli nudil spolne usluge, status okužbe s 
HIV, HBV, hepatitis delta, HCV, cepljen(a) proti hepatitisu B, začetek obravnave, 
morebitna psihiatrična diagnoza, policijska obravnava, sodna obravnava, zapor, 
izvedeni ukrepi, odvzeti vzorci in rezultati analiz, opombe, stanje ob odpustu.  

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje pojava uživanja drog in obravnave uživalcev drog, njihovih 
značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov, načrtovanje zdravstvene in 
socialne mreže, razvoj preventivne in zdravstveno-vzgojne strategije, načrtovanje 
bodočih usmeritev. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 15 
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I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA O AMBULANTNI IN BOLNIŠNIČNI 
 FIZIKALNI MEDICINI IN REHABILITACIJI BOLNIKOV 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

osebe, ki so ambulantno in bolnišnično zdravljene na rehabilitaciji v zdraviliščih in 
na Inštitutu za rehabilitacijo. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, zaporedna 
številka zapisa, kategorija zdravstvenega zavarovanja, občina bivališča, stopnja 
izobrazbe, zakonski stan, delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, oznaka 
izvajalca, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, napotitev iz lečeče 
organizacijske enote, stanje ob odpustu, glavna diagnoza, smrt uporabnika ZV, 
osnovni vzrok smrti, rehabilitacija zaključena. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje ambulantne in bolnišnične fizikalne medicine in rehabilitacije obolelih 
in poškodovanih. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 
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XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
/ 

 
 

IVZ 16 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA GIBANJA ZDRAVSTVENIH 
 DELAVCEV IN MREŽA ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
 • zdravstveni delavci, 
 • nezdravstveni delavci od vključno višje izobrazbe dalje. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, datum rojstva, rojstni 
priimek,  šifra zdravstvenega delavca, datum dodelitve številke zdravstvenemu 
delavcu, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, pošta in občina stalnega 
prebivališča, kraj rojstva, stopnja izobrazbe, enotna matična številka občana, 
ZZZS številka zavarovanca, številka stanovske zbornice, vitalni status, datum 
vpisa in izbrisa v oziroma iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev, številka 
vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev, naziv zdravstvenega delavca, 
datum podelitve naziva, datum konca veljavnosti bivalne vize, datum smrti, 
poklicna skupina, poklic, datum diplome, mesto diplome, datum nostrifikacije 
diplome, datum strokovnega izpita, datum nostrifikacije strokovnega izpita, vrsta 
podiplomskega znanja, datum začetka usposabljanja za podiplomsko znanje, 
datum izpita za podiplomsko znanje, številka koncesije, podeljevalec koncesije, 
datum dodelitve/odvzema koncesije, datum prenehanja veljavnosti koncesije, 
datum začetka odvzema koncesije, vzrok odvzema koncesije, trajanje odvzema 
koncesije, številka licence, datum  izdaje licence, datum prenehanja licence, 
področje, za katerega je bila izdana licenca, vrsta zaposlitve, datum pričetka / 
prenehanja zaposlitve, število ur na mesec, služba in lokacija izvajalca, kjer je 
oseba zaposlena, šifra izvajalca, naziv izvajalca, pravni status in tip izvajalca, 
datum začetka / prenehanja veljavnosti šifre izvajalca, ROS enotna matična 
številka organizacije (številka iz PRS), registrska številka zavezanca za 
prispevek, ZZZS številka poslovnega subjekta, datum vpisa / izbrisa v oziroma iz 
registra poslovnih subjektov, ulica, hišna številka, pošta in občina sedeža 
poslovnega subjekta, hierarhični odnos izvajalcev, naziv in šifra zdravstvene 
službe, ki jo izvajalec opravlja, datum začetka in konca veljavnosti zdravstvene 
službe izvajalca, datum začetka / ukinitve zdravstvene službe izvajalca, oblika 
zdravstvene službe izvajalca, obratovalni čas, število nezdravstvenih delavcev z 
višjo, srednjo in nižjo izobrazbo zaposlenih v zdravstveni službi,število 
specialističnih ambulant v zdravstveni službi, število ordinacij v zdravstveni 
službi, število oddelkov v zdravstveni službi, število postelj sekundarne in 
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terciarne dejavnosti v zdravstveni službi, število intenzivnih postelj v zdravstveni 
službi, dnevne postelje. 

 
VI. Namen obdelave: 

načrtovanje in spremljanje mreže javne zdravstvene službe, načrtovanje in 
spremljanje gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanje sistemov zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in  pravna  podlaga omejitev:  

Skladno z določili ZVOP-1. 
 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
 • Ministrstvo za zdravje RS (vse podatke), 
 • ZZZS (vse podatke), 
 • zdravniška zbornica (vse podatke), 
 • lekarniška zbornica (vse podatke), 

• javni zdravstveni zavodi (izbrane podatke), 
 • zasebni zdravstveni delavci (izbrane podatke), 

• druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja 
zdravstveno varstvo (izbrane podatke), 

 • lekarne (izbrane podatke). 
Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje 
osebnih podatkov ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 
 

XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
/ 

 
 

IVZ 17 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: PERINATALNI INFORMACIJSKI SISTEM 

 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 ; 
Ljubljana,matična številka: 5053951. 
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III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

porodnice in novorojenci v RS. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek matere, 
priimek otroka, EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek 
očeta, EMŠO  očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, porodni zapisnik, 
podatki o porodnici, Kg, Rh, I CT, WaR, Rubela, HbsAg, HIV, število vseh otrok, 
ki jih je mati rodila, vrstni red zakonske zveze, mesec, leto sklenitve zakonske 
zveze, število otrok rojenih v tej zakonski zvezi, toxoplazmoza, sprejem, 
anamneza porodnice, družinska, osebna-bolezni pred nosečnostjo, ginekološka, 
sedanja nosečnost, intrauterini posegi, zdravila v tej nosečnosti, povzetek 
poroda, začetek poroda, razpok mehurja, trajanje od razpoka mehurja do poroda, 
plodovnica, zdravila aplicirana med porodom, nadzor ploda med porodom, 
amnioskopija, pH, število rojenih otrok, vstava, porodne nepravilnosti, trajanje 
poroda, operativno dokončanje poroda, epiziotomija, poškodbe porodne poti, 
posegi, posegi-drugi, nepravilnosti placente, popkovnica, komplikacije 3. porodne 
dobe, porodna analgezija, anestezija, stanje otroka ob rojstvu, postpartalni potek, 
novorojenec, porodna teža, porodna dolžina, obseg glave ob rojstvu, gestacijska 
starost, termin poroda, teža ob odpustu, dolžina ob odpustu, obseg glave ob 
odpustu, za gestacijsko starost, KG, Rh, DCT, pH arterije umbilikalis, Apgar, 
odpust / premestitev, BCG, F / tsh, drugi pres. testi, dojenje, UZ kolkov, UZ 
glave, UZ ledvic, okul. pr., nega, prirojene napake, diagnoze, zapisnik obdukcije 
za mater / otroka, pogostejše diagnoze, podatki o umrlem otroku. 
 

VI. Namen obdelave: 
spremljanje, vrednotenje in načrtovanje zdravstvenih programov na 
perinatološkem področju. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

SURS. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje 
osebnih podatkov ustrezno pravno podlago. 
 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 
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XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 18 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: REGISTER ŽENSK UPORABNIC 
 MATERNIČNIH VLOŽKOV S KOMPLIKACIJAMI OB UPORABI 
 MATERNIČNEGA VLOŽKA (IUV) 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  
 

IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
uporabnice materničnih vložkov s komplikacijami. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, poklic, 
anamneza dejavnikov tveganja, klinični status, laboratorijske preiskave, 
diagnoza, diagnoza postopka. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje ogroženih žensk, ki tvegajo invalidnost zaradi vnetja ob hkratni 
uporabi materničnega vložka, načrtovanje preventivnih ukrepov ter ocenjevanje 
njihove učinkovitosti. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
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• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 
IVZ 19 

 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: FETALNE SMRTI DO 28. TEDNA OSEČNOSTI 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

nosečnice z dovoljeno umetno prekinitvijo nosečnosti, spontanim splavom in 
 zunajmaternično nosečnostjo. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Podatki o nosečnici: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina 
stalnega bivališča, kraj stalnega ali začasnega bivališča, kraj bivanja (poštna 
številka), zakonski  stan, stopnja izobrazbe, poklic-delo, ki ga opravlja, 
dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, datum sprejema, 
datum odpusta, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, komplikacije nastale 
med hospitalizacijo, osnovni vzrok smrti, število dosedanjih porodov, število 
živorojenih otrok, število dosedanjih spontanih splavov, število dosedanjih 
dovoljenih splavov, izid zadnje nosečnosti, čas od zadnje nosečnosti v mesecih, 
uporaba zanesljive kontracepcije, uporaba zadnje kontracepcije, meseci uporabe 
zadnje kontracepcije, tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji), velikost uterusa 
(palpat. status v tednu nosečnosti), številka kanile (kirete), vrsta posega, drugi 
posegi, histološka preiskava, anestezija, Rh desenzib., razlog za medicinsko 
indikacijo za poseg, šifra zdravnika. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje in evaluacija pojavljanja fetalnih smrti, zdravstvenega stanja 
nosečnice in zdravstvenih programov za zmanjševanje tega pojava. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
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Skladno z določili ZVOP-1. 
 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 
 

XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
/ 
 
 

IVZ 20 
Evidenca ni vzpostavljena. 

 
  

IVZ 21 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA STERILIZACIJE IN UMETNE 
 OSEMENITVE 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

osebe, pri katerih je bila opravljena sterilizacija oz. umetna osemenitev. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
• sterilizacija: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, spol, zakonski stan, 
poklic,  šifra dejavnosti, datum sprejema, datum odpusta, število otrok, vzroki za 
sterilizacijo, komplikacije, datum odobritve sterilizacije 
• umetna osemenitev: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, zakonski 
stan, poklic, šifra dejavnosti, kategorija zdr. zavarovanja, vrsta inseminacije, 
število ciklusov, zanosila. 
 

VI. Namen obdelave: 
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spremljanje in vrednotenje sterilizacije in umetne osemenitve in spremljanje dela 
Komisij I in II stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijo. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

15 let. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
 

X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  
osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 
 

XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
/ 

 
 

IVZ 22 
 

Evidenca ni vzpostavljena. 
 

IVZ 35 
 

Evidenca ni vzpostavljena. 
 

IVZ 41 
 

Evidenca ni vzpostavljena. 
 

IVZ 43 
 

Evidenca ni vzpostavljena. 
 

IVZ 44 
 

Evidenca ni vzpostavljena. 
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IVZ 46 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZDRAVNIŠKO POROČILO O UMRLI OSEBI 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

umrli na ozemlju RS in državljani RS, ki so umrli v tujini. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno prebivališče, 
narodnostna skupnost, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, poklic 
vzdrževalca, družbenoekonomski položaj vzdrževalca, dan, mesec in leto smrti, 
ura smrti, kraj smrti, mesto smrti, šifra zdravstvenega zavoda, priimek in ime in 
šifra lečečega zdravnika, obdukcija da, ne, priimek in šifra zdravnika, ki je v 
imenu zdr. zavoda odstopil od obdukcije, vrsta nasilne smrti, čas nasilnega 
dogodka, podatki za otroka umrlega pred izpolnjenim 15. letom starosti: EMŠO 
matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka 
zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih in stanjih umrlega, klinično 
ugotovljene bolezni in osnovni vzrok smrti, podatki o boleznih in stanjih matere, ki 
so povezane s smrtjo novorojenca, priimek in ime in šifra mrliškega preglednika, 
priimek, ime in šifra obducenta. 

 
VI. Namen obdelave: 

preprečevanje prezgodnje umrljivosti. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih 
 podatkov in pravna  podlaga omejitev:  

Skladno z določili ZVOP-1. 
 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

• SURS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za 
pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 
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XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  
zbirka se povezuje z zbirkami CRP.  

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 48 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA NALEZLJIVIH BOLEZNI 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00). 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• zboleli za nalezljivo boleznijo, 
• klicenosci. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Rojstni datum in spol, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, 
bivališče, naslov zaposlitve oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza (MKB), 
odvzeti vzorci, povzročitelj, datum in kraj dogodka, način ugotovitve bolezni, 
način pojavljanja, identiteta kontaktov, podatki o cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, 
izvedenih ukrepih, datumu smrti, podatki o epidemiji: kraj, datum začetka, 
ugotovitve, konca, vrsta epidemije, klinična slika, povzročitelj, viri okužbe, poti 
širjenja, število zbolelih, starost zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih, 
odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni ukrepi. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje pojava nalezljivih bolezni, njihovi značilnosti in ovrednotenje 
izvedenih ukrepov. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
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XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 49 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: REGISTER OBVEZNIKOV ZA CEPLJENJE IN 
 IZVAJANJA CEPLJENJA 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• otroci. 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, 
datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija - začasna, 
trajna, odselitev, izostanek) vrsta cepljenja, način in mesto aplikacije, 
proizvajalec, podatki o embalaži, datum veljavnosti, serija cepiva, količina-doza, 
kontraindikacije (začasne, trajne), postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega 
zavoda oz. zasebnika, podatki o zdravniku. 

 
VI. Namen obdelave: 
 spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju. 
 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 
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X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 
 

XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  
zbirka se povezuje z zbirko CRP – 9. člen, 2.odst. 12. člena in 2. odst. 23. člena 
ZCRP 
 

XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
/ 

 
 

IVZ 50 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA VARSTVA PREBIVALSTVA PRED 
 STEKLINO  
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  
 

IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
• obravnavani in cepljeni v specializiranih antirabičnih ambulantah pri ZZV-jih 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, 
poklic, datum in kraj poškodbe, lokalizacija in število poškodb, klasifikacija 
poškodbe, podatki o živali, naslov lastnika živali, rezultat veterinarskega 
pregleda, obdelava rane (kraj, datum, način), predhodne poškodbe in cepljenja 
(datumi), pasivna zaščita (datum, vrsta, količina-v I.E., način in mesto aplikacije, 
serija, proizvajalec, datum veljavnosti) cepljenje (datumi dogodkov, vrsta, 
količina, način in mesto aplikacije, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv 
javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum pričetka obravnave. 

 
VI. Namen obdelave: 

 spremljanje varstva prebivalstva pred steklino na osnovi postopkov zdravstvene 
in veterinarske dejavnosti. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

trajno. 
 



Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 Ljubljana 

 

 31 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih 
 podatkov in  pravna  podlaga omejitev:  

Skladno z določili ZVOP-1. 
 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 51 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: REGISTER STRANSKIH POJAVOV PO 
 CEPLJENJU 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).  

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• cepljene osebe s stranskimi pojavi pridruženimi cepljenju. 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, 
podatki o uporabljenem cepivu (datum dogodka, vrsta, količina, serija, 
proizvajalec, datum  veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, 
datum prijave, stranski pojav  (datum začetka in konca, vrsta), vzročna povezava, 
preiskave, izvidi, ukrepi, izid. 

 
VI. Namen obdelave: 
 spremljanje in vrednotenje stranskih pojavov po cepljenju. 
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VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih 
 podatkov in  pravna  podlaga omejitev:  

Skladno z določili ZVOP-1. 
 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 52 
 

I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA POJAVNOSTI INFEKCIJE S HIV, 
 AIDSA IN SMRTI ZARADI AIDSA  
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).   

 
IV.  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• okuženi oz. zboleli za nalezljivo boleznijo. 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

spol, datum rojstva, SOUNDEX šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna 
pripadnost, etnična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski 
stan / življenjska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati in 
datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenosti / 
dejavniki tveganja, spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in 
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trajanje zdravljenja / profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter 
datum prijave. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje pojavljanja in porazdelitve okužbe s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa, 
 načrtovanje in vrednotenje preprečevanja in obvladovanja. 
 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih 
 podatkov in pravna  podlaga omejitev:  

Skladno z določili ZVOP-1. 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 
 

XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  
osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

IVZ 53 
 

I. Naziv zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA POJAVNOSTI SPOLNO 
 PRENESENIH   BOLEZNI (SPB)II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, 
št. 65 / 00).   

 
IV.  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• okuženi oz. zboleli za nalezljivo boleznijo. 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 



Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 Ljubljana 

 

 34 

spol, datum rojstva, SOUNDEX šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna 
pripadnost, etnična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski 
stan / življenjska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati in 
datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenosti / 
dejavniki tveganja, spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in 
trajanje zdravljenja / profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter 
datum prijave. 

 
VI. Namen obdelave: 

spremljanje pojavljanja in porazdelitve SPB, načrtovanje in vrednotenje 
preprečevanja in obvladovanja. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  

trajno. 
 
VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih 
 podatkov in pravna  podlaga omejitev:  

Skladno z določili ZVOP-1. 
 
IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  

Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami. 

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

DRŽAVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA 
PREDRAKAVIH SPREMEMB IN RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI – 

PROGRAM SVIT 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: Državni program presejanja in zgodnjega 
 odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – 
 Program Svit 
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 
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III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
vzpostavitev zbirke: 23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (po spremembah in dopolnitvah zakona, ki so bile objavljene v Ur. l. 
RS, št. 76/2008 z dne 25.7.2008) 

 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

• fizične osebe, uporabniki  zdravstvenega  varstva na ozemlju RS, 
• fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS. 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

EMŠO, ime in priimek, datum rojstva, spol, generalni status, naslov stalnega 
bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, e-mail, oznaka aktivnosti 
zavarovanja, ZZZS številka izbranega osebnega zdravnika, ime in priimek 
zdravnika, ZZZS številka izvajalca, naziv in naslov izvajalca, diagnoza (kronična 
vnetna črevesna bolezen, polip, rak debelega črevesa ali danke), opravljena 
kolonoskopija v preteklosti, redne kontrole pri zdravniku, elektronski zapis 
datuma in namen stika, rezultat analize vzorcev blata na prikrito krvavitev, termin 
in lokacija kolonoskopije, izvid kolonoskopije, izvid patohistologije, nadaljnja 
diagnostika in zdravljenje,  
 

VI. Namen obdelave: 
Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
Skladno z 21. členom ZVOP-1. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in  pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

 aplikacija informacijskega sistema Programa Svit se nahaja v prostorih Programa 
Svit, Stavba E, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Dostop do zbirke je možen v 
prostorih skupne sprejemne pisarne, v klicnem centru, v poštnem terminalu in v 
laboratoriju. Prostor je varovan s strani Tehnološkega parka, preko najete 
varnostne službe. Vstop v prostor z vstopno kartico imajo administratorji 
sprejemne pisarne, laboranti, pooblaščene osebe s strani Programa Svit ter 
informatiki. Zbirka je varovana s sistemom gesel, 

 zbirka pisne dokumentacije, tekočega leta, se nahaja v zaklenjenih omarah v 
prostorih Programa Svit, Stavba E, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Dostop 
do zbirke je možen v prostorih skupne sprejemne pisarne, v klicnem centru, v 
poštnem terminalu in v laboratoriju. Prostori so varovani s pristopno kontrolo. 
Vstop v prostor z vstopno kartico imajo administratorji sprejemne pisarne, 
laboranti, pooblaščene osebe s strani Programa Svit ter informatiki, 
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 zbirka CD, z osebnimi podatki ciljne populacije Programa Svit, ki jo dobimo od 
Centralnega registra prebivalcev se nahaja v prostorih Programa Svit, Stavba E, 
Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Dostop do zbirke je možen v prostorih 
skupne sprejemne pisarne. Prostor je varovan s strani Tehnološkega parka, 
preko najete varnostne službe. Vstop v prostor z vstopno kartico imajo 
administratorji sprejemne pisarne. 

  Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi 
knjigami  

 
XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  

/ 
 
 

NACIONALNI ČAKALNI SEZNAM 
 
I. Naziv zbirke osebnih podatkov: Nacionalni čakalni seznam  
 
II. Upravljavec osebnih podatkov: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva c. 2, 1000 
Ljubljana; matična številka: 5053951. 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

17. člen Zakona o pacientovih pravicah 
 
IV. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Uporabniki zdravstvenih storitev na primarni, sekundarni in terciarni ravni, vpisani 
v čakalne sezname pri izvajalcih zdravstvenih storitev na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni, razen za preglede pri izbranem osebnem zdravniku splošne 
medicine in pediatru oziroma pediatrinji. 
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Zaporedna številka vpisa, datum in ura vpisa, osebno ime pacienta, EMŠO 
pacienta, ZZZS številka zavarovane osebe, predvideni datum izvedbe 
zdravstvene storitve, datum izvedene zdravstvene storitve, šifra programa 
oziroma zdravstvene storitve, stopnja nujnosti, izvajalec, ki je pacienta uvrstil na 
čakalni seznam (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu), 
izvajalec, ki je zdravstveno storitev opravil (šifra zdravstvenega delavca, šifra in 
drugi podatki o izvajalcu). 
 

VI. Namen obdelave: 
Inštitut za varovanje zdravja RS vodi nacionalni čakalni seznam za namene 
obveščenosti pacientov, izmenjave podatkov z izvajalci zdravstvenih storitev, 
upravljanja sistema zdravstvenega varstva in druge namene v skladu z zakonom, 
ki ureja evidence v zdravstvu. Inštitut za varovanje zdravja RS javno objavlja 
statistične podatke o čakalnih dobah. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov:  
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Skladno z 21. členom ZVOP-1 in določbo 15. člena Zakona o pacientovih 
pravicah (6 mesecev po opravljeni zdravstveni storitvi oziroma izbrisu podatkov). 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 
in  pravna  podlaga omejitev:  
Skladno z določili ZVOP-1. 
 

IX. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi 
izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
ustrezno pravno podlago. 

 
X. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo, komu, pravna podlaga iznosa:  

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljalca. 

 
XII. Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig:  

Povezava s Centralnim registrom prebivalstva na podlagi odločbe 
Informacijskega pooblaščenca št. 0602-1/2009/5 z dne 8.5.2009. 
 

XIII. Zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:  
/ 

 
 

EVIDENCA ZAPOSLENIH NA INŠTITUTU ZA VAROVANJE ZDRAVJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
I. Naziv zbirke: Evidenca zaposlenih na Inštitutu za varovanje zdravja Republike 

Slovenije 
 

II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 
1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela 

in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40-1768/2006) 
 

IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 
zbirki: Zaposleni na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije 

 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Matični podatki: ime, priimek, očetovo ime, priimek ob rojstvu, EMŠO, spol, šifra 
zdravstvenega delavca, datum in kraj rojstva, narodnost in državljanstvo, naslov 
stalnega in začasnega bivališča ter telefonska številka, zakonski stan, davčna št.;  
Drugi podatki: podatki o izobrazbi, tip zaposlitve, datum nastopa dela, delovno mesto, 
skupna delovna doba, št. TR, podatki o družinskih članih in podatki o disciplinskih 
ukrepih; podatki o plačah: delovno mesto in profil delovnega mesta, plačilni razred, 
vrsta in višina dodatkov po kolektivnih pogodbah.  
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VI. Namen obdelave: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; uveljavljanje 
pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje 
statističnega spremljanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov: Podatki se hranijo trajno 

 
VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 

parvna podlaga omejitev:  
Skladno z ZVOP-1. 

 

IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom (npr. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje); 
na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih 
podatkov ustrezno pravno podlago. 

 

X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 
XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 
 

XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 

  

 
KADROVSKO-OBRAČUNSKA EVIDENCA ZAPOSLENIH 

 

I. Naziv zbirke: Kadrovsko-obračunska evidenca zaposlenih na Inštitutu za varovanje 
zdravja Republike Slovenije 

 
II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 

1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela 
in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40-1768/2006) 

 

IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 
zbirki: Zaposleni na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

 
Podatki o zaposlenem delavcu in del. mestu: matična številka, priimek, ime, datum 
sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog 
prenehanja delovnega razmerja, tip zaposlitve, EMŠO, spol, davčna številka, šifra 
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zdravstvenega delavca, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, dekliški priimek, 
država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, akademski in strokovni naziv, stalno 
prebivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica, začasno bivališče, končana 
šola, stopnja izobrazbe, izobrazba za delovno mesto, leto zaključka šolanja, občina 
šolanja, smer, poklic ki ga opravlja, izmensko delo, pridobljeni naziv; znak za izplačilo, 
šifra banke, šifra poslovalnice, številka TR oz. HK, prehrana, št. otrok za olajšavo, 
znesek olajšav za dohodnino, število ur v delovnem tednu, fond mesečnih ur, izplačilno 
mesto 
 
Podatki o delavčevem delovnem času in o njegovi izrabi: možno število delovnih ur s 
polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani 
delovni čas); skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim 
delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), skupaj neopravljene 
ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz 
sredstev organizacije oziroma delodajalca, neopravljene ure, za katere se prejema 
nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, 
skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz 
sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, neopravljene ure, za 
katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka,ure na delu, daljšem od polnega 
delovnega časa;  
 
Podatki o bruto osebnem dohodku delavca: izplačani bruto osebni dohodek, izplačani 
čisti osebni dohodek, nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije 
oziroma delodajalca, nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih 
organizacij ali delodajalcev, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev 
skupne porabe organizacije oziroma iz sredstev delodajalca;  
 
Družinski člani zaposlenega: priimek in ime, sorodstveno razmerje, spol, datum rojstva, 
EMŠO, kraj rojstva, zavarovan po zaposlenem, vzdrževan, bivališča družinskih članov 
- država, poštna številka, občina, naselje, ulica;  
 
Dovoljenja za tujce: datum pridobitve veljavnosti, tip dovoljenja, datum veljavnosti 
dovoljenja, številka delovnega dovoljenja:  

 
Razporeditve*: delovno razmerje, datum razporeditve, šifra delovnega mesta, 
pogodba, šifra organizacijske enote, sektor, oddelek, odsek, tipično delovno mesto, 
vrsta pogodbe, vrsta delavca, poskusna doba v mes., datum zaključka razporeditve, 
razlog zaključke razporeditve, plačilni razred, ocena, ocena za inv./sed. obč., dodatki 
po veljavni kolektivni pogodbi, pedagoško delo, naziv, poklic; funkcionalna izobrazba, 
Skupina funkcionalne izobrazbe, šifra funkcionalne  
 
Podatki o izobrazbi: datum izobraževanja, datum izpita, disciplinski ukrep;  
 
Dopusti zaposlenih: leto, matična številka zaposlenega, oznaka dopusta, šifra dopusta, 
opis dopusta, število dni dopusta;  
 
Invalidnost*: matična številka zaposlenega, številka odločbe, datum in številka odločbe, 
stopnja invalidnosti, odstotek telesne okvare, datum ponovnega pregleda, opis 
omejitve;  
 
Pogodbe o izobraževanju: matična številka zaposlenega, številka pogodbe, datum 
sklenitve pogodbe, šola, stopnja, smer, predviden konec šolanja, kraj šolanja, datum in 
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šifra, tip in vrednost stroška izobraževanja; mandati: zap. št. mandata, datum sklenitve 
pogodbe, vrsta mandata;  
 
Podatki o napredovanju 

 
VI. Namen obdelave: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; uveljavljanje 

pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje 
statističnega spremljanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov: Podatki se hranijo trajno. 

 
VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 

parvna podlaga omejitev: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona 
o varstvu osebnih podatkov 1 ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05) 

 

IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom (Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna 
uprava Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence); 
na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih 
podatkov ustrezno pravno podlago. 

 
X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 

iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 

XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 

 
XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  

Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 
 
 
EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU V INŠTITUTU ZA VAROVANJE ZDRAVJA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

I. Naziv zbirke: Evidenca o poškodbah pri delu v Inštitutu za varovanje zdravja Republike 
Slovenije 

 
II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 

1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 39. člen Zakona o varnosti in zdravju 
pri delu 
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IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 
zbirki: Zaposleni na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, občina st.biv., 
zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna 
usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije;  
Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal 
tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, 
podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, 
dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti 
od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem 
potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na 
kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, uporaba osebnih 
varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna 
varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu,  
Podatki o neposredno nadrejenem delavcu in morebitni priči nesreče; priimek in ime, 
stalno bivališče, občina. 
Vrsta evidence: neinformatizirana 
 

VI. Namen obdelave: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo. 

 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov: Podatki se hranijo 5 let 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
parvna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 

 

IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov:  
Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom (npr. Inšpektorat RS za 
delo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje 
osebnih podatkov ustrezno pravno podlago. 

 
X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 

iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 
 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 

XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 

 
XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  

Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 
 
 

DNEVNIK OBISKOV 
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I. Naziv zbirke: Dnevnik obiskov 
 

II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 
1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 82. člen ZVOP-1, 15. člen Hišnega 

reda  
 

IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 
zbirki: Obiskovalci Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije 

 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek obiskovalca, namen obiska oz. navedba zaposlenega na IVZ, h 
kateremu je namenjen obiskovalec, ura prihoda/odhoda, vrsta in številka osebnega 
dokumenta. 
 

VI. Namen obdelave: evidenca vstopov in izstopov zaradi varovanja premoženja, življenja 
ali telesa posameznikov ter zagotavljanja hišnega reda.  

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov: Podatki se hranijo 1 leto. 

 
VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 

pravna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 
 

IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov:  
Direktor, pomočnik direktorja in notranji revizor za potrebe izvajanja notranjih kontrol, 
organi pregona z nalogom.  
 

X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca, in v Hišnem redu upravljavca. 

 
XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 
 

XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 

 
 

EVIDENCA KLJUČEV 
 

I. Naziv zbirke: Evidenca ključev 
 

II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 
1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 
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III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 82. člen ZVOP-1, 8. člen Hišnega 
reda  

 
IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 

zbirki: Zaposleni Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije oz. osebe, ki 
pogodbeno delajo za Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije na lokaciji 
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

katerim vratom oziroma prostoru ključ pripada, kateri zaposleni ga lahko odvzame v 
rednem delovnem času, izposoje izven rednega delovnega časa (to pomeni pred 7. 
uro zjutraj ali po 18. uri popoldan). 
 

VI. Namen obdelave: evidenca vstopov in izstopov zaradi varovanja premoženja, življenja 
ali telesa posameznikov ter zagotavljanja hišnega reda.  

 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov: Podatki se hranijo 1 leto. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: Direktor, pomočnik direktorja in notranji revizor za potrebe izvajanja 
notranjih kontrol, organi pregona z nalogom 
 

X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca, in v Hišnem redu upravljavca. 

 
XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 
 

XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 

 
 
 

EVIDENCA DOSTOPNIH KARTIC (PRISTOPNA KONTROLA) IN REGISTRACIJA 
DELOVNEGA ČASA 

 
I. Naziv zbirke: Evidenca dostopnih kartic (pristopna kontrola) in registracija delovnega 

časa 
 

II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 
1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 
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III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 82. člen ZVOP-1, 9. člen Hišnega 
reda  

 
IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 

zbirki: Zaposleni Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije oz. osebe, ki 
pogodbeno delajo za Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije na lokaciji 
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije 

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Ime in priimek uporabnika kartice, številka kartice, koda kartice, dostopne pravice, 
vrsta prihoda, število dni dopusta, vrsta odsotnosti, prihod/odhod, gibanje (prehodi). 
 

VI. Namen obdelave: registracija delovnega časa, pristopna kontrola (evidenca vstopov in 
izstopov zaradi varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter 
zagotavljanja hišnega reda).  

 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov: Skladno z ZVOP-1. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: kadrovska služba na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, 
tajništva organizacijskih enot za vnos odsotnosti, zaposleni, ki skrbi za obračun plač, 
administrator kartic. 
 

X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 
XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 

XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 

 

XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 

 
 

EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH 
ZAPOSLENIH 

 
I. Naziv zbirke: Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih 

 

II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 
1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 

 
III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 39. člen Zakona o varnosti in zdravja 

pri delu   
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IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 
zbirki: Zaposleni Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije  

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Identifikacijski podatki (ime in priimek, delovno mesto), podatek o vrsti zdravniškega 
pregleda in podatek o datumu izdaje ocene zmožnosti za delo. 
 

VI. Namen obdelave: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, 
preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in 
preprečevanja invalidnosti. 

 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 

 

IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: Z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 

X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 

XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 

 

XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 

 
 
EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH 

PRAKTIČNEGA ZNANJA 
 

I. Naziv zbirke: Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih 
praktičnega znanja 

 
II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 

1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 
 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 39. člen Zakona o varnosti in zdravja 
pri delu   

 
IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 

zbirki: Zaposleni Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.  
 

V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Osebno ime in datumi opravljenih usposabljanj. 
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VI. Namen obdelave: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 
 

VII. Rok hrambe osebnih podatkov: trajno. 
 

VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 

 
IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: Z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 

X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 

XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 

 
XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  

Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 
 
 
 

EVIDENCA UPORABNIKOV KNJIŽNICE IVZ 
 

I. Naziv zbirke: Evidenca uporabnikov knjižnice IVZ 
 

II. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 
1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 

 

III. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 7. in 15. člen Zakona o knjižničarstvu   
 

IV. Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 
zbirki: Zaposleni Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in drugi uporabniki 
knjižnice IVZ.  

 
V. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, 
izobrazba, zaposlitev. 
 

VI. Namen obdelave: za potrebe dela knjižnice IVZ in za zavarovanje knjižničnega 
gradiva. 

 
VII. Rok hrambe osebnih podatkov: 21. člen ZVOP-1. 

 
VIII. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 

pravna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 
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IX. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: Z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 

X. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 

XI. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 
• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov  , ki je dostopen na spletnih straneh 
upravljavca. 

 

XII. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 

 
XIII. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  

Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 
 
 

EVIDENCA ANKETIRANCEV 
 
I.    Naziv zbirke: Evidenca anketirancev 
 
II.    Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 

2, 1000 Ljubljana;  Matična številka: 5053951000 
 
III.    Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o državni statistiki, Letni 

program statističnih raziskovanj, ki se objavi v Uradnem listu RS   
 
IV.    Kategorije posameznikov na katere se podatki nanašajo osebni podatki, shranjeni v 

zbirki: anketiranci  
 
V.    Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

ime in priimek posameznika, njegovo prebivališče, leto rojstva, spol, EMŠO in poklic. 
 

VI.    Namen obdelave: zaradi izvajanja statističnih raziskovanj   
 
VII.    Rok hrambe osebnih podatkov: 21. člen ZVOP-1. 
 
VIII.    Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov 

in pravna podlaga omejitev: Skladno z ZVOP-1. 
 
IX.    Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 

osebnih podatkov: Z zakonom pooblaščeni uporabniki. 
 

X.    Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države 

 
XI.    Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov 

• Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o 
varstvu osebnih podatkov na IVZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca. 
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XII.    Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 

 
XIII.    Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov  Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 
 


