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1.Naziv institucije Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 
– Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
Skrajšan naziv: Zbornica – Zveza 

2. Naziv zbirke podatkov Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali 
babiške nege  

3. Področje (šifrant): Vlada in javni sektor 

4. Opis vsebine: 
Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu 
zdravstvene ali babiške nege: 
1.      osebno ime, 
2.      datum in kraj rojstva, 
3.      stalno oziroma začasno prebivališče, 
4.      enotna matična številka občana, 
5.      državljanstvo, 
6.      podatke o listini, s katero dokazuje 

zaključeno izobraževanje, 
7.      podatke o listini, s katero dokazuje 

opravljen strokovni izpit, 
8.      podatke o specializaciji in pridobljenih 

dodatnih znanjih, 
9.      datum in področje o pridobljenih 

znanstvenih in pedagoških nazivih, 
10.   podatke o izrečenih ukrepih na podlagi 

izvedenega strokovnega nadzora s 
svetovanjem, 

11.   podatke o delodajalcu izvajalca in 
delovnem mestu, 

12.   datum vpisa in izbrisa iz registra, 
13.   članstvo v domačih in tujih strokovnih 

združenjih, 
14.   izjavo o uveljavljanju pravice do ugovora 

vesti, 
15.   podatke o izvajalcu iz kazenske evidence, 
16.   za izvajalce iz drugega in tretjega odstavka 

2. člena Pravilnika o registru in licencah 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali 
babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20) 
podatke o licenci in njeni veljavnosti, z 
navedbo strokovnega področja podeljene 
licence in licenčnih točk (število zbranih 
licenčnih točk po posameznih strokovnih 
vsebinah, datum pridobitve licenčnih točk in 
skupno število zbranih licenčnih točk) ter 
podatek o opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti  
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5. Pravne podlage: 1. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 
(Uradni list RS, št. 152/20) 

2. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/08 – 
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – 
ZUJF, 14/13, 88/16 ZdZPZD, 64/17, 1/19 – 
odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP 
in 203/20 – ZIUPOPDVE) 

6. Ključne besede Osebni podatki, register, licence  

7. Območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant): Podatki v registru niso javni, razen podatkov o 
osebnem imenu, datumu vpisa v register, 
datumu izdane oziroma podaljšane licence, 
strokovnem področju izdane licence in 
veljavnosti izdane licence, ki so objavljeni v 
iskalniku izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege. 
 

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo: 

/ 

10. Morebitni pogoji glede 
zaračunavanja cene za ponovno 
uporabo: 

/ 

11. Morebitni internetni naslov za dostop 
oziroma vpogled podatkov: 

/ 

12. Morebitni internetni naslov do odprtih 
podatkov (strojno berljiva oblika): 

/ 

13. Datum nastanka: 21. 6. 2007 

14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant): 

dnevno 

15. Obliko zapisa: xml 

16. Jezik zapisa: slovenski 

17. Opis morebitne povezanosti 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 

/ 

18. Odgovorna oseba: Andrej Vojnovič, javna.pooblastila@zbornica-
zveza.si 
 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
mailto:javna.pooblastila@zbornica-zveza.si
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