
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

KABINET MINISTRA

SLUŽBA ZA NOTRANJO 
REVIZIJO

SLUŽBA ZA ODNOSE Z 
JAVNOSTMI

SLUŽBA ZA SISTEMSKO 
ZAKONODAJO

SLUŽBA ZA POKLICNE 
KVALIFIKACIJE V ZDRAVSTVU

SLUŽBA ZA SODELOVANJE S 
SVETOVNO ZDRAVSTVENO 

ORGANIZACIJO

SLUŽBA ZA STRATEŠKI RAZVOJ 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

SEKRETARIAT

Kadrovska služba

Finančna služba

Pravna služba

Služba za izvajanje evropske
kohezijske politike

Služba za evropske zadeve in
mednarodno sodelovanje

Služba za splošne zadeve

Glavna pisarna

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO 
NEGO

Sektor za zdravstveno in babiško
nego

Sektor za ostale zdravstvene
dejavnosti

Sektor za podporo zdravstvenemu
delu institucionalnega varstva

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO 
VARSTVO

Sektor za organizacijo
zdravstvenega varstva

Sektor za zdravniško službo

Sektor za zdravstveno varstvo in
zavarovanje

Sektor za zdravstveno ekonomiko

Sektor za zdravila, medicinske
pripomočke in lekarniško
dejavnost

DIREKTORAT ZA DIGITALIZACIJO 
V ZDRAVSTVU

Sektor za razvoj tehnologije in
projektov informatike v zdravstvu

Sektor za operativno izvajanje in
storitveni center

DIREKTORAT ZA JAVNO 
ZDRAVJE

Sektor za krepitev zdravja in
preprečevanje odvisnosti

Sektor za preprečevanje bolezni 
in poškodb

Sektor za varovanje zdravja

Sektor za obvladovanje izrednih
razmer

Sektor za duševno zdravje in
demenco

ORGANI V SESTAVI

Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za
kemikalije

Uprava Republike Slovenije
za varstvo pred sevanji

Urad Republike Slovenije za
nadzor, kakovost in investicije
v zdravstvu
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