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Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, 
1000 Ljubljana

Zadeva:  Dostop izvajalcev zdravstvene dejavnosti zunaj javne zdravstvene mreže do zbirk 
podatkov eZdravje

Spoštovani,

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 
152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZZPPZ ) v 14. členu 
določa, da so obvezni uporabniki eZdravja vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, torej ni izrecne 
omejitve na izvajalce v mreži javne zdravstvene službe. 

6. odstavek 14. člena pa nadalje določa, da minister, pristojen za zdravje, za obvezne uporabnike 
storitev eZdravja določi pogoje, roke, način vključitve in uporabe eZdravja. Na tej podlagi je bil 
sprejet Pravilnik o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike 
(Uradni list RS, št. 69/15, 25/19, 10/21 in 58/21; v nadaljevanju Pravilnik o eZdravju), ki v prilogi 
določa roke, način vključitve in porabo storitev eZdravje. V prilogi pa ni predviden niti rok niti način 
vključitve in uporabe posamezne storitve eZdravja za zasebne izvajalce brez koncesije, pač pa so 
kot obvezni uporabniki določeni zgolj izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene 
službe. Za informacijsko storitev CRPP je tako primeroma določeno:

Informacijska

storitev eZdravja

Obvezni uporabnik Način vključitve in 
uporabe

Rok za vključitev

CRPP Izvajalci zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

– avtomatizirano 
pošiljanje vseh 
dokumentov, ki jih s 
pravilnikom predpiše 
minister – pregled 
dostopnih 
dokumentov v CRPP

1. december 2015
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CRPP – povzetek 
podatkov o pacientih

Izvajalci zdravstvene 
dejavnosti v mreži 
javne zdravstvene 
službe

objava in pridobivanje 
povzetka podatkov o 
pacientih

1. april 2016

V skladu z navedenim vas Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) poziva, da 
pojasnite, ali in v kakšnem roku so se zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti brez koncesije 
dolžni vključiti v eZdravje. Vljudno vas tudi prosimo za pojasnilo, katera zakonska ali druga 
pravna podlaga določa, da je vključitev v zNET obvezna za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti 
od 3. 11. 2021 dalje, kar je navedeno spletni strani NIJZ (https://znet.ezdrav.si/). 

Zbornica nadalje izpostavlja, da zbirke podatkov eZdravja zajemajo Centralni register podatkov o 
pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP) in zbirke podatkov, ki se vzpostavijo in vodijo zaradi 
izvajanja posameznih storitev eZdravja ter so določene v Prilogi 2 k ZZPPZ. V skladu s 14.b členom 
ZZPPZ CRPP vsebuje naslednje podatke o pacientih:

-        povzetek podatkov o pacientu in

-        pacientovo zdravstveno dokumentacijo iz prvega odstavka 1.a člena tega zakona.

Ti podatki se v skladu z zakonom obdelujejo zato, da se izvajalcem v Republiki Sloveniji in v tujini 
omogoči dostop do podatkov in izmenjava podatkov za izvajanje zdravstvene oskrbe in mrliško 
pregledne službe ter z namenom ažuriranja podatkov zdravstvene dokumentacije. 

14.c člen ZZPPZ pa določa, da so uporabniki podatkov CRPP izvajalci, ki za zgornje namene 
obdelujejo podatke iz CRPP, pri čimer je je obdelava podatkov iz CRPP pri izvajalcih v Republiki 
Sloveniji dopustna brez privolitve pacienta. 

Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih (Uradni 
list RS, št. 51/16) pa v 4. členu določa, da lahko zdravnik v okviru zdravstvene oskrbe pacienta v 
CRPP v skladu s pooblastili iz Priloge tega pravilnika vpogleduje, pridobiva in uporablja zdravstveno 
dokumentacijo pacienta na podlagi:
-        pacientove privolitve,
-        izjave o izbiri izbranega osebnega zdravnika,
-        napotne listine,
-        izvajanja službe nujne medicinske pomoči ali
-        listine za napotitev na obdukcijo.
 
Od zgoraj navedenih podlag je za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti brez koncesije 
praviloma relevantna le pacientova privolitev. Tudi NIJZ je v dopisu, ki ga je zbornica prejela dne 
28. 9. 2019 navedel: Zasebniki morajo pridobiti pacientovo izrecno privolitev ter jo preko zgoraj 
omenjenega lokalnega informacijskega sistema (točka 5) posredovati v CRPP. Privolitev velja za 
časovno obdobje, ki ga navede pacient, vpogled pa je omogočen še 45 dni po poteku veljavnosti 
le-te. Izrecna privolitev je potrebna zato, ker čisti zasebnik ni izbrani osebni zdravnik, za specialista 
zasebnika pa pacient praviloma nima veljavne napotnice. 

https://znet.ezdrav.si/
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Najosnovnejši podatki, ki so sestavni del t.i. Povzetka podatkov o pacientu, so dostopni tudi brez 
pacientove privolitve. To so standardizirani zapisi cepljenj, alergij, diagnoz, medicinskih posegov 
ipd. Dostop do povzetkov imajo v skladu z zakonodajo poleg zdravnikov tudi drugi zdravstveni 
delavci, npr. medicinske sestre. 

V kolikor je torej vključitev v eZdravje obvezna tudi za izvajalce zdravstvene dejavnosti brez 
koncesije, zbornice prosi za jasno pojasnilo, ali imajo torej ti izvajalci pravico do obdelave 
podatkov iz CRPP neposredno na podlagi zakona (ZZPPZ) ali potrebuje posamezni izvajalec tudi  
izrecno privolitev pacienta, ter kako je dolžan postopati, če pacient privolitve ne poda. V izogib 
dvomu zbornica tudi prosi za potrditev, da so zasebni izvajalci brez koncesije upravičeni do 
podatkov iz zbirk podatkov, ki jih določa Priloga 2 k ZZPPZ, pri katerih so kot upravičenci 
navedeni  Izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta in uporabniki eZdravje. 

Zbornica nadalje tudi prosi za pojasnilo, kakšna je natančna vsebina obveznosti izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti brez koncesije glede posredovanja podatkov in zdravstvene 
dokumentacije v CRPP. Zlasti ali so torej dolžni posredovati zdravstveno dokumentacijo, ki 
nastane ob samoplačniški izvedbi zdravstvene storitve, v CRPP in kako so to dolžni izvesti ter 
lahko v primeru ne posredovanja prekrškovno odgovarjajo na podlagi 15. člena ZZPPZ, četudi 
pacient ne poda soglasja za obdelavo svojih podatkov.  

S spoštovanjem,
                                               

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.
Podpredsednik Zdravniške zbornice in                                                                   
predsednik Odbora za zobozdravstvo

Vročiti (elektronsko):

- Ministrstvo za zdravje (gp.mz@gov.si)
- Nacionalni inštitut za javno zdravje (info@nijz.si) 
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