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1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa: 

SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana 

Odgovorna uradna oseba za sprejem kataloga informacij javnega značaja: 

V.d.direktorja :   dr. Matej Kolenc, dr.med., spec.nevrolog 

Datum prve objave kataloga: 

December 2004 

Datum zadnje spremembe: 

Avgust 2020 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: 

http://www.zzd.si/datoteke/katalog.pdf 

Druge oblike kataloga 

Tiskana oblika, dostopna v Upravi zavoda, Celovška cesta 4, Ljubljana, od 8.00 ure do 14.00 
ure od ponedeljka do petka 
 

2 SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA 
ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
 

Podatki o zavodu: 

Ime zavoda:  

SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana 

Skrajšano ime zavoda:  

ŽZD Ljubljana 

Sedež zavoda:  

Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana 

Telefonska številka:  

01/ 33 05 101 

Vodstvo:  

v.d. direktorja dr. Matej Kolenc, dr.med., spec.nevrolog 

Matična številka:  

5142849000 
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ID št. za DDV:  

SI83208194 

TRR:  

0292-3001-7679-554 

Šifra dejavnosti:  

86.220 

Glavna dejavnost:  

specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Spletna stran:  

http://www.zzd.si 

Ustanovitelj zavoda:  

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,  
1000 Ljubljana 
 
Kratek opis delovnega področja zavoda 

SŽ- Železniški zdravstveni dom Ljubljana je zavod s pravico javnosti. 
 
Področje dela zavoda izhaja iz Sklepa o ustanovitvi Železniškega zdravstvenega doma 
Ljubljana. 
 
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega: 

- preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih v zvezi z obremenitvami in škodljivostmi 
njihovega delovnega mesta, 

- zdravstvena vzgoja, svetovanje in ukrepi za ohranitev in krepitev zdravja, 

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni in poškodb ter rehabilitacijo v 
osnovnem zdravstvenem varstvu, 

- napotitev na specialistično ambulantno ali bolnišnično obravnavo, 

- ocenjevanje začasne nezmožnosti za delo, 

- zdravstveni pregledi kandidatov za voznike motornih vozil, 

- osnovna epidemiološka dejavnost, 

- spremljanje in preprečevanje alkoholizma, narkomanije in drugih odvisnosti, 

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni, 

- diagnostične in terapevtske storitve. 
 
Zavod ima organizirano tudi specialistično ambulantno dejavnost: 
 

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni in poškodb ter rehabilitacija v 
specialističnem zdravstvenem varstvu. 

 

http://www.zzd.si/
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Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti: 

- prodaja zdravstvenih storitev na trgu. 

Seznam organizacijskih enot 
 
Zavod ima naslednje organizacijske enote: 
 

- splošne ambulante 

- specialistične ambulante 

- zobozdravstvene ambulante 

- dispanzer za medicino dela, prometa in športa 

- uprava zavoda. 
 
Ordinacijski časi vseh ambulant in načini za naročanje so navedeni na spletni strani zavoda. 
 

1. Splošne ambulante delujejo na naslednjih lokacijah:  

- 3 na Celovški cesti 4 v Ljubljani, tel. št. 01/33 05 101 (informacije-vratarnica). 
Telefonske številke posameznih ambulant so navedene na spletnih straneh teh 
ambulant : http://www.zzd.si 

 

- 2 na Pivovarniški 1 v Ljubljani 
Tel. št.: 01/ 33 05 128 ( ambulanta zdravnice Marije Simone Rajšek, dr.med., 
spec.spl.med.); tel.št.: 01/33 05 127 ( ambulanta zdravnice Jasmine Ristić, dr.med., 
spec.spl.med.)  

 

- 1 v Postojni, Kolodvorska 25 
Tel. št.: 01/ 33 05 137 

 

- 1 v Novi Gorici, Kolodvorska pot 6 
Tel. št.: 01/ 33 05 136 

 

- 1 v Zidanem mostu, Zidani most 9 
Tel. št.: 01/ 33 05 138 

 
Splošne ambulante vodi vodja splošne zdravstvene dejavnosti Marija Simona Rajšek, dr.med., 
spec.spl.med., Pivovarniška 1, Ljubljana,  telefon št.: 01/ 33 05 128. 
 

 
2. Diagnostični laboratorij 

 
Diagnostični laboratorij deluje na Celovški cesti 4 v Ljubljani. 
 
Diagnostični laboratorij vodi Milan Jurgec, univ. dipl.ing. kem., spec. laboratorijske biokemije 
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3. Specialistične ambulante delujejo na naslednjih lokacijah: 

a) Na  Celovški cesti 4 v Ljubljani:  

- nevrološka, psihiatrična, internistična z EKG, okulistična, dermatološka, 
otorinolaringološka z ADG, ginekološka, urološka, klinična psihologija, ambulanta za 
bolezni odvisnosti, rentgen in UZ. 

 
Tel. št. specialističnih ambulant na Celovški 4 v Ljubljani: 01/33 05 101 – informacije 
(vratarnica). Telefonske številke posameznih ambulant so navedene na spletnih straneh teh 
ambulant: http://www.zzd.si 
 

b) Na Pivovarniški 1 v Ljubljani 
 

- 2 ortopedski ambulanti. 
Telefonska številka za naročanje: 01/33 05 205. 
 

4. Fizioterapija 
 

Fizioterapija deluje na Pivovarniški 1 v Ljubljani. Telefon št.: 01/33 05 129 
 
Specialistične ambulante in  fizioterapijo vodi vodja specialistične zdravstvene dejavnosti 
Emilijan Lobe, dr.med., spec. radiolog ,Celovška cesta 4, Ljubljana, tel. št.: 01/33 05 103. 
 

5. Zobne ambulante delujejo na naslednjih lokacijah: 

- 5 na Celovški cesti 4 v Ljubljani, tel.št.:01 /33 05 101- informacije-vratarnica. 
Telefonske številke posameznih ambulant so navedene na spletnih straneh teh 
ambulant: http://www.zzd.si 
 

- 1 v Pivki, Kolodvorska 27 
Tel. št.: 01/33 05 140 
 

- 1 v Novi Gorici, Kolodvorska pot 6 
Tel. št.: 01/33 05 139 

 
Zobne ambulante vodi vodja zobozdravstvene dejavnosti Ivan Kaše, dr.dent.med., Celovška 
cesta 4, Ljubljana, tel. št.:01/33 05 217. 
 

6. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa  

- deluje na Celovški cesti 4 v Ljubljani. Tel. št.: 01/33 05 122. Vodja je Janez Zore, dr.med., 
spec. mdpš., Celovška cesta 4, Ljubljana. 

 

7. Za opravljanje splošnih, pravnih, kadrovskih, finančno-računovodskih zadev ter 
tehničnih zadev sta v okviru Uprave organizirani organizacijsko-pravna in kadrovska 
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služba ter finančno-računovodska služba. Uprava s svojimi službami deluje na Celovški 
cesti 4 v Ljubljani, tel.št. 01/ 33 05 101. 

 

2.a.1 Organigram  
Priloga kataloga 
Dostopen tudi na: http://www.zzd.si/datoteke/organigram2020.pdf 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: 

Dr. Matej Kolenc, dr.med., spec. nevrolog; v.d. direktorja zavoda, Celovška cesta 4, 1000 
Ljubljana, matej.kolenc@zzd.si; tel.št. 01/33 05 101. 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z 
delovnega področja organa (preko državnega, oziroma evropskega registra 
predpisov) 

Državni predpisi 

- Register predpisov RS 
http://www.pisrs.si 

- Davčni, finančni in pravni portal 
http://www.tax-fin-lex.si/ 

 

- Služba Vlade RS za zakonodajo 
http://www.svz.gov.si/  

 

- Uradni list RS 
http://www.uradni-list.si/index.jsp 

 

- Ministrstvo za zdravje RS 
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/ 

 

- Zakon o pacientovih pravicah 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov 

- Zakon o splošnem upravnem postopku 

- Zakon o zdravstveni inšpekciji 
 

2.c.1 Predpisi lokalne skupnosti 
 
Povezave na portale lokalnih skupnosti: 

- Mestna občina Ljubljana 
http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-predpisov/druzbene-

http://www.zzd.si/datoteke/organigram2020.pdf
mailto:matej.kolenc@zzd.si
http://www.pisrs.si/
http://www.tax-fin-lex.si/
http://www.svz.gov.si/
http://www.uradni-list.si/index.jsp
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1569
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200420&stevilka=872
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200651&stevilka=2180
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200624&stevilka=970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200659&stevilka=2495
http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-predpisov/druzbene-dejavnosti/zdravstvo/
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dejavnosti/zdravstvo/ 
http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-neuradno-preciscenih-besedil/ 
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=LJUBLJANA 

- Občina Postojna 
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=POSTOJNA  
http://www.postojna.si/  
Občina Pivka 
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=pivka  
http://www.pivka.si/  

- Mestna občina Nova Gorica 
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=NOVA+GORICA  
http://www.nova-gorica.si/  

- Občina Laško 
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=LA%C5%A0KO  
http://www.lasko.si/  

 

2.c.2 Predpisi EU 
Portal EU 
http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_sl.htm 
 
Prevodi zakonodaje EU 

- http://evrokorpus.gov.si 

- Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN 

- Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 

- Direktiva 95/46 ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 24. oktobra 1995, o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

 

2.č Seznam predlogov predpisov  (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov) 
E-demokracija na enotnem državnem portalu 
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajalskanje.euprava?naziv=&min=556&podrocje= 
 
Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS 
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva _v obravnavi/ 
 
Register predlogov predpisov Evropske unije 
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/index.htm 
 

Predlogi zakonov 
http://www2.gov.si/zak/Pre_Zak.nsf 
 

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za predloge predpisov, 
ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih zavod ne jamči 
odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih predpisov ne bodo nujno del 

http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-predpisov/druzbene-dejavnosti/zdravstvo/
http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-neuradno-preciscenih-besedil/
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=POSTOJNA
http://www.postojna.si/
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=pivka
http://www.pivka.si/
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=NOVA+GORICA
http://www.nova-gorica.si/
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=LA%C5%A0KO
http://www.lasko.si/
http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_sl.htm
http://evrokorpus.gov.si/
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/mednarodnopravna-ureditev/mapa/splosna-deklaracija-o-clovekovih-pravicah/
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/mednarodnopravna-ureditev/mapa/evropska-konvencija-o-varstvu-clovekovih-pravic-in-temeljnih-svoboscin/
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/razno/Direktive_E_parlamenta_in_Sveta.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/razno/Direktive_E_parlamenta_in_Sveta.pdf
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?naziv=&min=556&vrsta=&podrocje=&status=&leto=
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?naziv=&min=556&vrsta=&podrocje=&status=&leto=
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva%20_v%20obravnavi/
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/index.htm
http://www2.gov.si/zak/Pre_Zak.nsf
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splošnih predpisov. 
 

2.d Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih 
storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom 

 
Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja 
 
Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah 
 
Zavod ne vodi nobenih sodnih in zakonodajnih postopkov. 
 
Zavod zagotavlja svojim uporabnikom zdravstvene storitve, ki so navedene v točki 2.a tega 
kataloga. 
 

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
- Evidenca osnovne medicinske dokumentacije 

- Evidenca o zaposlenih delavcih 

- Evidenca o stroških dela 

- Evidenca o poškodbah pri delu 

- Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja 

- Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom 

- Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah  

- Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev 

- Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in 
športnikov 

- Evidenca o čakalnih seznamih  
 

2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem ( Infonet) 
Namen zbirke: administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, evidentiranje podatkov o 
zdravstveni negi, zaračunavanje opravljenih storitev, zagotavljanje podatkov za zunanje 
institucije 
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. 
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ŽZD Ljubljana. 
Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo. 
 
Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem 
Namen zbirke: materialno in finančno – računovodsko poslovanje zdravstvenega doma, 
osnovna sredstva in upravljanje s kadri 
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP 
Dostop do zbirke: informacijski sistem je dostopen v omrežju ŽZD Ljubljana. 
Omejitve dostopa: uporabniško ime , geslo z avtorizacijo 
 
Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem ( LABIS) 
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Namen zbirke: Vrednosti laboratorijskih preiskav, hranjenje in posredovanje izvidov preiskav 
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP 
Dostop do zbirke: informacijski sistem je dostopen v omrežju ŽZD Ljubljana 
Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo 
 
Ime zbirke: Spletna stran ŽZD Ljubljana 
Namen zbirke: dostop do podatkov, objavljenih na spletnih straneh ŽZD Ljubljana  
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.zzd.si- javni dostop 
Dostop do zbirke: preko interneta 
 

2.g  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 
seznam posameznih dokumentov 

 
Ordinacijski časi ambulant 
Dostop: spletna stran ŽZD Ljubljana: http://www.zzd.si 
 
Čakalne dobe posameznih ambulant 
Dostop: spletna stran ŽZD Ljubljana: http://www.zzd.si 
 

Naročanje 
Dostop : spletna stran ŽZD Ljubljana: http://www.zzd.si 
 
 
OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Zavod prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjeme, ki jih opredeljujeta 
5. a. člen in 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ) ( Uradni list RS, št. 
24/03, 61/05, 113/05 19/15-odl.US, 32/16, 7/18– ZinfP, 109/05-ZDavP-1B, 28/06, 117/06 – 
ZdavP-2, 23/14, 50/14,72/14-skl.US, 19/15-odl.US, 32/16, 7/18). 
 
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen 
v naslednjih predpisih:  
 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 
– ZinfP, 109/05-ZDavP-1B, 28/06, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14,72/14-skl.US, 19/15-
odl.US,32/16, 7/18). http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO3336&pogled=osnovni 
 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 24/16). http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3688.html  
 

3.Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  

 

1. Neposreden dostop - dostop na spletni strani zavoda 
 

http://www.zzd.si-/
http://www.zzd.si/
http://www.zzd.si/
http://www.zzd.si/
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO3336&pogled=osnovni
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3688.html
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Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na internetu, in sicer na spletni strani SŽ – 
Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana  z naslovom : http://www.zzd.si. 
 
Uporabniki do portala lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se 
nahajajo v običajnih oblikah zapisa.  
 

2. Dostop na podlagi posebne zahteve 

 
Informacije, ki niso neposredno dostopne na internetni strani, vam bomo posredovali na vašo 
zahtevo.  Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih na sedežu zavoda, preko telefona , 
telefaksa in po pošti. 
 
Na podlagi zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to 
lahko stori brez kakršnega koli predelovanja informacij, ki jih ima.  Dostop do informacije 
zavrne , če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov, ki so določeni v 6. členu Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja. 
 
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije 
tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski 
zapis (odvisno od vaše zahteve).  
 

2.1. Ustna zahteva 

 

Ustno zahtevo lahko podate: 

 

- osebno v prostorih zavoda na sedežu zavoda v Ljubljani, Celovška cesta 4, Ljubljana, 
pri upravi zavoda. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, ne 
plačate upravne takse za vlogo, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete 
vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na 
podlagi pisne zahteve.  

 

- telefonsko na številki: 01/33 05 101, pri upravi zavoda. Če boste zahtevo podali 
telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega 
značaja. Zahteva je takse prosta in proti negativni odločitvi ni možna pritožba.  

 
2.2. Pisna zahteva 

 

Pisno zahtevo lahko vložite:  

 

- osebno na zapisnik pri upravi zavoda, Ljubljana, Celovška cesta 4. V tem primeru se bo 
vaša zahteva štela za pisno zahtevo. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik v dneh od 
ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. 

 

- po klasični pošti na naslov SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4, 
1000 Ljubljana,  z oznako: IJZ, za v.d. direktorja ali oddate osebno na zavodu v upravi 
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v dneh od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. 
 
Pisna zahteva mora vsebovati navedbo naslovnika, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo 
ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca 
oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite 
pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski 
zapis). 
  
Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na 
vpogled.  
 
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, vam je zagotovljeno  tudi pravno 
varstvo. Zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s 
posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila 
posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni 
zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne 
more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite.  
 
 Vprimeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila 
vaša zahteva zavrnjena ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča 
Informacijski pooblaščenec. 
 
Če se z odločitvijo Informacijskega pooblaščenca ne strinjate, pa je mogoče sprožiti še upravni 
spor (postopek pred Upravnim sodiščem). 
 
Delni dostop 

 
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), bo zavod postopal v skladu z zakonom . 
Pripravili  bomo kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z 
zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih 
bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za 
dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, bomo informacije zbrisali, 
kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Vse to bomo storili le v primeru, če 
s tem ne bomo ogrozili zaupnosti dokumenta.  
 
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami 

 
Zavod zagotavlja informacije javnega značaja, ki jih posreduje v splet, tako, da so dostopne 
tudi ljudem s posebnimi potrebami, zato so podane v tekstovni obliki. Če ljudje s posebnimi 
potrebami ne morejo pridobiti informacij javnega značaja , pooblastijo osebe, ki v njihovem 
imenu dostopajo do informacij. Zavod lahko posreduje informacijo samo pooblaščencem, ki 
imajo notarsko overjeno pooblastilo. 
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3 STROŠKOVNIK O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Za posredovanje informacij javnega značaja se zaračunajo le materialni stroški, skladno z  
določili Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 
 

4 SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA 

 
1. Storitve, ki jih izvaja zavod  
2. Ordinacijski časi zdravnikov in zobozdravnikov 
3. Čakalne dobe 
4. Naročanje 

 
 
 

    V.d. direktorja 
                                                                                            Dr. Matej Kolenc, dr.med., spec.nevrolog 
 
 
 


