
Register zdravnikov 

1.      naziv institucije; Zdravniška zbornica Slovenije 

2.      naziv zbirke podatkov; Register zdravnikov 

3.      področje; Vlada in javni sektor 

4.      opis vsebine; Register vsebuje podatke o zdravnikih in doktorjih dentalne 

medicine (priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva; 

naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka); 

državljanstvo; naziv in naslov zdravniškega delovnega 

mesta; način opravljanja zdravniške službe; osebno številko 

zdravnika; kraj in datum diplome; datum strokovnega 

izpita; datum in vrsta opravljene specializacije; datum, vrsta 

in trajanje podeljene licence; datum in vrsta pridobljenega 

dodatnega znanja; datum ter področje pridobljenih 

znanstvenih nazivov; pridobljeni strokovni nazivi; 

pridobljeni pedagoški nazivi; članstvo v domačih in tujih 

zdravniških združenjih; druge podatke, ki so potrebni za 

opravljanje nalog in javnih pooblastil zbornice; izjavo o 

uveljavljanju pravice do ugovora vesti; datum začetka in 

prenehanja opravljanja zasebne zdravniške službe; področje 

in kraj opravljanja zasebne zdravniške službe; datum, 

področje in trajanje podeljene koncesije; datum sklenitve in 

trajanje pogodbe z zavodom ter področje in obseg 

programa, za katerega je sklenjena pogodba z zavodom) 

5.      pravne podlage; Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) SOP: 1999-01-4618 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1395 

6.      ključne besede; Osebni podatki 

7.      območje, na katero se 
vsebovani podatki nanašajo; 

Republika Slovenija 

8.      dostopnost podatkov; Del podatkov je dostopen na zborničnih spletnih straneh, 

preostali podatki so dostopni na podlagi zahteve za dostop 

do informacij javnega značaja pod pogoji iz Zakona o 

dostopu do informacij javnega značaja. 

9.      morebitni posebni 
pogoji za uporabo oziroma 
ponovno uporabo; 

/ 

10.   morebitni pogoji glede 
zaračunavanja cene za 
ponovno uporabo; 

/ 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1395


11.   morebitni internetni 
naslov za dostop oziroma 
vpogled podatkov; 

/ 

12.   morebitni internetni 
naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika); 

/ 

13.   datum nastanka; 20. 6. 1992 

14.   pogostnost 
osveževanja podatkov; 

stalno 

15.   oblika zapisa; xml 

16.   jezik zapisa; Slovenščina (slv) 

17.   opis morebitne 
povezanosti podatkov z 
drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi 
zbirkami ali navedbo, da ni 
take povezave; 

/ 

18.   odgovorna oseba Barbara Galuf Zajc; barbara.galuf@zzs-mcs.si 
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