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PRIJAVNICA 
za članstvo HL7 Slovenija 

 
S podpisom izjavljam(o), da želim(o) postati član HL7 Slovenija (obkroži): 
1. ponudniki in proizvajalci IT opreme in storitev ter nosilci oz. upravljavci  

večjih informacijskih sistemov (pravne osebe) 
2. večji uporabniki IT - bolnišnice in ostale zdravstvene organizacije z več oddelki  

in kompleksnim informacijskim sistemom ter neprofitna združenja (pravne osebe) 
3. manjši uporabniki IT – posamezne specialistične ambulante, laboratoriji,  

ostale zdravstvene ustanove, mala podjetja z enostavnim informacijskim sistemom (pravne osebe) 
4. posamezni člani (fizične osebe) 
 
Prijava pravne osebe (točke 1, 2 ali 3) 
 

 
Naziv:    

 
Naslov:   
 
Telefon:   
 
E-naslov:     
 
Matična številka:     ID za DDV:      
 
Ime in priimek ter funkcija predstavnika pravne osebe:     
 
Prijava fizične osebe (točka 4) 
 

 
Ime in priimek:    
 
Naslov:     
 
Telefon:   
 
E-naslov:     
 
Davčna številka:    
 

 
Seznanjen sem in sprejemam pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva HL7 Slovenija. 
 
Podatki bodo uporabljani zgolj za potrebe sekcije HL7 znotraj društva SDMI. Hvala za zaupanje. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
_____________________________________ 
 

 
Podpis: 
 
_____________________________________ 
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Letna članarina*: 
 
 

vrsta članstva pravice članov udeležba  
na srečanjih* 

višina 
članarine  

z DDV 

ponudniki in proizvajalci IT 
opreme in storitev ter nosilci 
oz. upravljavci večjih 
informacijskih sistemov 
(pravne osebe)  

imajo pravice uporabe 
dokumentov in informacij o 
standardih HL7, ki jih dobijo 
preko HL7 Slovenija za 
potrebe svojih projektov in 
proizvodov ter podajati 
informacije o HL7 svojim 
strankam  

4 vstopnice  
s popustom za 
predstavnike pravne 
osebe za HL7 
srečanje, ki ga 
organizira HL7 
Slovenija 

500 EUR 

večji uporabniki IT – bolnišnice 
in ostale zdravstvene 
organizacije z več oddelki in 
kompleksnim informacijskim 
sistemom ter neprofitna 
združenja (pravne osebe)  

imajo pravice uporabe vseh 
informacij o standardih HL7, 
ki jih dobijo preko HL7 
Slovenija za svoje potrebe in 
jih lahko posredujejo svojim 
sodelavcem 

2 vstopnici 
 s popustom za 
predstavnike pravne 
osebe za HL7 
srečanje, ki ga 
organizira HL7 
Slovenija 

200 EUR 

manjši uporabniki IT – 
posamezne specialistične 
ambulante, laboratoriji, ostale 
zdravstvene ustanove, mala 
podjetja z enostavnim 
informacijskim sistemom 
(pravne osebe)  

imajo pravice uporabe vseh 
informacij o standardih HL7, 
ki jih dobijo preko HL7 
Slovenija za svoje potrebe in 
jih lahko posredujejo svojim 
sodelavcem 

1 vstopnico  
s popustom za 
predstavnika pravne 
osebe za HL7 
srečanje, ki ga 
organizira HL7 
Slovenija 

90 EUR 

posamezni člani  
(fizične osebe) 

dokumentacijo o standardih 
HL7 dobivajo preko HL7 
Slovenija samo za lastne 
potrebe, njihova predaja 
drugim osebam oziroma 
komercialna uporaba ni 
dovoljena 

1 neprenosljivo 
vstopnico  
s popustom za HL7 
srečanje, ki ga 
organizira HL7 
Slovenija 

20 EUR,  
v primeru 
plačane 

članarine za 
SDMI 10 EUR 

 
Opomba: * pogoji in članarina se spreminjajo enkrat letno glede na sklepe IO HL7 Slovenija. 
 
 
Vse dodatne informacije: 
 
dr. Brane Leskošek, HL7 Slovenija,  
enaslov:  brane.leskosek@mf.uni-lj.si  
URL:  http://www.sdmi.si/hl7/ 
 
Ljubljana, 12. junija 2018 
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