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Datum: 30.09.2022  

Prva objava:  

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 2021 

Kratek povzetek 
Ob zaključku leta 2021 je bilo v zdravstvu zaposlenih1 7.049 zdravnikov, 1.577 zobozdravnikov, 1.561 

farmacevtov, 686 višjih medicinskih sester, 8.730 diplomiranih medicinskih sester, 12.699 zdravstvenih 

tehnikov, 334 diplomiranih babic ter drugih.  

 
Slika 1: Nekatere skupine zaposlenih v in izven zdravstva2, Slovenija, leto 2021 

 

Viri: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov - RIZDDZ (NIJZ 16) 

Velika večina izvajalcev zdravstvene dejavnosti je bila ob zaključku leta 2021 zaposlena v zdravstvu. 

Slika 2: Zaposleni po nekaterih poklicnih skupinah in spolu, Slovenija, leto 2021 

 
Viri: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov - RIZDDZ (NIJZ 16) 

V zdravstvenih poklicih prevladujejo ženske - konec leta 2021 je bilo med vsemi zaposlenimi v zdravstvenih 
poklicih 80% žensk - saj je zdravstvena nega tradicionalno ženski poklic. Med izjeme sodijo zdravniki in 
zobozdravniki, kjer so moški v večini le v višjih starostnih skupinah.  

                                                             
1 V poklicne skupine so zajeti zaposleni po naslednjih poklicih: 
Zdravniki: Zdravnik/Zdravnica, Zdravnik specialist/Zdravnica specialistka 
Zobozdravniki: Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine, Doktor dentalne medicine specialist/Doktorica dentalne medicine specialistka 
Farmacevti: Magister farmacije/Magistra farmacije, Magister farmacije specialist/Magistra farmacije specialistka 
Višje medicinske sestre: Višja medicinska sestra/Višji medicinski tehnik 
Diplomirane medicinske sestre: Diplomirana medicinska sestra / Diplomirani zdravstvenik, Diplomirana medicinska sestra/38. Člen ZZDEJ-K 
Zdravstveni tehniki: Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege, Medicinska sestra babica 
Diplomirana babica: Diplomirana babica/Diplomirani babičar 

2 Zdravstvo: osnovno zdravstvo, specialistična ambulanta, splošna bolnišnica, specialna bolnišnica, klinika, zdravilišče, lekarna, ustanova za javno zdravje, ZZZS, 
ZPIZ in socialni zavodi 
 Izven zdravstva: upravni organi, izobraževalne ustanove, farmacevtska industrija, ostali, ki opravljajo zdravstveno dejavnost 
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Opis zbirke podatkov ali raziskave 

Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu je fizično relacijska baza podatkov, kjer so 

različne baze povezane s ključi. Najpomembnejši sta baza izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebuje vse v 

Sloveniji registrirane izvajalce in baza zdravstvenih delavcev, ki vsebuje poimensko vse zdravnike 

zobozdravnike, farmacevte, medicinske sestre in druge zaposlene v zdravstvu z vsaj visokošolsko izobrazbo. 

Relacija med njima je zaposlenost. 

Pravna podlaga za zbiranje podatkov:  
 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 

152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 
206/21 – ZDUPŠOP), oznaka NIJZ 16  

 Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih 
podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu, 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS št. 9/1992), 

 Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS št. 36/2004), 

 Zakon o zdravniški službi ( Uradni list RS št. 36/2004), 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi ( Uradni list RS št. 58/2008) , 

 Pravilnik o zdravniških licencah (Uradni list RS št. 109/99, dopolnitve 107/0, 45/2), 

 Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na 
področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS št. 33/2004), 

 Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v RS za državljane drugih držav članic EU (oznaka zakona 
ZOZPEU, sprejet 26.9.2002), 

 Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 82/04). 

Uporabne povezave: 
 Podrobnejša metodološka pojasnila 

 NIJZ Podatkovni portal 

 Zdravje v občini 

 Letopis 

https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/
http://obcine.nijz.si/
https://www.nijz.si/sl/nijz/revije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije

