KATALOG INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA

Februar 2017

Na podlagi 8. člena zakona o dostopu javnega značaja (Ur.l. RS. Št. 24/03) in Uredbe o posredovanju informacij
javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03) ter Uredbe o višini stroškov poslovanja informacij javnega značaja (Ur.l.
RS, št. 40/04) je direktor Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Piran 22.10.2008 sprejel

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČJA

1.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

Člen

Ta katalog določa način posredovanja informacij javnega značaja in njihov način posredovanja v svetovni plet,
način priprave in vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja. Katalog podrobneje določa kaj se šteje za
podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in katere so druge informacije javnega značaja.
2.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
2.
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga:

Člen

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTNI DOM PIRAN
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN / POLIAMBULATORIO
PIRANO
MATJAŽ KRAJNC, dr.med, spec. ORL, direktor zavoda
22.10.2008
23.02.2017
http://www.zd-piran.si/index.php
Tiskana oblika

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Podatki o organizaciji
Ime zavoda:
Zdravstveni dom Piran
Poliambulatorio di Pirano
Skrajšano ime zavoda:
Zdravstveni dom Piran
Poliambulatorio di Pirano
Sedež zavoda:
Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
Telefonska številka:
05 / 6207 232
Številka faksa:
05 / 6207 201
Matična številka:
5733758000
Podračun odprt pri:
IBAN SI56 0129 0603 0923 140 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
Davčna številka:
32262094
Številka zavezanca pri ZZZS:
86.210
Glavna dejavnost zavoda:
Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Zavod je vpisan pod vložno številko: 1/03803/00 pri Okrožnem sodišču v Kopru
Pravno organizacijska oblika:
javni zavod
Kratek opis delovnega
področja organa:

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Piran
(Uradne objave št. 56/02) opravlja osnovno in specialistično zdravstveno
dejavnost kot javni zavod.
1. osnovna zdravstvena dejavnost obsega:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in
predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in
zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje,

zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih
prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega
varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev
zdravja;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v
socialno varstvenih in drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč (enota 1.a);
- zdravstvene preglede športnikov;
- zdravstvene preglede pilotov in managerjev;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve;
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog.
2. Specialistično ambulantna dejavnost obsega področja:
- diabetologija;
- psihiatrija;
- pedopsihiatrija
- klinična psihologija
- ORL ambulanta;
- medicina dela, prometa in športa;
- razvojna ambulanta in druga področja v soglasju z
ustanoviteljem.
3. Druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z
opravljanjem zdravstvene dejavnosti:
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
- programi za zdravo življenje;
- izvajanje mrliške pregledne službe;
- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in
zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže;
- pedagoške naloge.
Navedena dejavnost je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
- N/85.12 izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- N/85.121 osnovna zdravstvena dejavnost,
- N/85.122 specialistična ambulantna dejavnost,
- N/85.130 zobozdravstvena dejavnost,
- N/85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki,
- N/85.14 druge zdravstvene dejavnosti,
- N/85.143 druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
- K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
- K/74.833 druga splošna tajniška opravila,
- K74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- K/74.843 druge poslovne dejavnosti,
- K/74.70 čiščenje stavb,
- K/74.13 raziskava trga in javnega mnenja,
- K/74.14 podjetniško in poslovno svetovanje,
- K/71.34 dajanje drugih storitev in opreme v najem d.n.,
- K72.20 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
- K/70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali popogodbi,
- K/72.300 obdelava podatkov,
- K/72.400 dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:

- K/72.600 druge računalniške dejavnosti.
- K73.101 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine,
- L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
Pogodbi
- Q/86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q/86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
- Q/86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
- 0/90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
- 0/90.003 ravnanje s posebnimi odpadki,
- 0/93.030 druge storitve za nego telesa
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi druge posle,
ki so potrebni za njegov obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja
dejavnosti.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem
interesu.
 AMBULANTNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- Ožje dejavnosti: splošna medicina, dežurna služba, nujna
medicinska pomoč
- Vodja: Matjaž Krajnc, dr.med, spec. ORL, direktor zavoda
- E-naslov: matjaz.krajnc@zd-piran.si
Patronažno varstvo, nega bolnika na domu, šola za starše, centralna sterilizacija,
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih
drog.
- Naslov: Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
- Vodja: Matjaž Krajnc, dr.med, spec. ORL, direktor zavoda
- E-naslov: matjaz.krajnc@zd-piran.si
 DISPANZERSKO ZDRAVSTVENO VARSTVO I.
- Ožje dejavnosti: medicina dela prometa in športa, mentalno zdravje odraslih in
ostarelih ter psihiatrija, pedopsihiatrija, klinićna psiohologija, zdravstveno
varstvo diabetikov, diagnostični laboratorij,
- Naslov: Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
- Vodja: Matjaž Krajnc, dr.med, spec. ORL, direktor zavoda
- E-naslov: matjaz.krajnc@zd-piran.si
 DISPANZERSKO ZDRAVSTVENO VARSTVO II.
- Ožje dejavnosti: zdravstvena vzgoja,
- Naslov: Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
- Vodja: Matjaž Krajnc, dr.med, spec. ORL, direktor zavoda
- E-naslov: matjaz.krajnc@zd-piran.si
 ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- Ožje dejavnosti: mladinsko zobozdravstvo, zobozdravstvena
vzgoja, zobozdravstveno varstvo odrasle populacije, zobni rentgen.
- Naslov: Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
- Vodja: Matjaž Krajnc, dr.med, spec. ORL, direktor zavoda
- E-naslov: matjaz.krajnc@zd-piran.si

Organigram organa:
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Dispanzerska dejavnost in
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Medicina dela
Ambulanta za diabetike
Dispanzer za pljučne bolezni in
tbc.
Pedopsihiatrični dispenzer
Psihohigijenski dispenzer
ORL




Zobozdravstvena dejavnost



Kadrovska služba, blagajna
in tajništvo

Zobna amb. za odrasle
in mladino
Vzdrževano tehnična
služba

Zdravstvene službe










Center za preprečevanje
in zdravljenje odvisnosti
od prepovedanih drog
Diagnostični laboratorij
Patronažna služba
Nega na domu
Rtg
Zdravstveno vzgojni
center
Zdravstvene vzgoje
Sterilizacija

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
Seznam vseh drugih
- svet zavoda
organov s
področja dela:
2.c Kontaktni podatki uradnih oseb pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij je določen:
Matjaž Krajnc, dr.med, spec. ORL, direktor zavoda
Naslov: Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
E-naslov: matjaz.krajnc@zd-piran.si
V času daljše odsotnosti Matjaž Krajnc, dr.med, spec. ORL direktorja zavoda se
za posredovanje informacij javnega značaja uradno določi namestnika.
Marko Grdina, dipl.zn, pomočik direktorja za področje zdravstvene nege
ZD Piran
Naslov: Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
E-naslov: marko.grdina@zd-piran.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:
Povezave za državne registre predpisov:
Register predpisov RS:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html
Služba Vlade RS za zakonodajo: http://zakonodaja.gov.si/
Zbirke zakonodajnega postopka DZ: http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/ZakonodajniPostopek
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/

Predpisi EU

Delovno pravna
zakonodaja s
področja javnega
sektorja
Notranji predpisi

Ministrstvo za zdravje:
http://www.mz.gov.si/
EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm
EU komisija – javno zdravje: http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm
Prevodi zakonodaje: http://www.gov.si/evrokorpus/
Druge povezave:
INFORS (številne baze podatkov): http://www.justinfo.si/infors.htm
European Institute of Public administration, Maastricht: http://www.eipa.nl/
WCJLN Word Criminal Justice library network, Washington:
http://andromeda.rutgers.edu/~wcjlen/WCJ2/
NMJRS National Criminal Justice Reference Service, Rockwill
Springer Journal, Amstrdam: https://www.ncjrs.gov/library.html
HEUNI, Helsinki (Evropski inštitut za preprečevanje kriminalitete in nadzor):
http://www.heuni.fi/
 Kolektivna pogodba za javni sektor
 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega zdravstva
 Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike
 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi





Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Piran
Statut Zdravstvenega doma Piran
Pravilnik o izvajanju internega strokovnega nadzora
Drugi pravilniki in navodila

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
Povezava na državni ali lokalni register predpisov:
- Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS: http://www.vlada.si/
- Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home

Povezava na EU portal
 Predlogi predpisov na portalu Evropske unije:
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/latest/chap1530.htm
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda ZD Piran: http://www.lexprogramskih
localis.info/kataloginformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=51ae7b1cdokumentov
c420-4ace-b900-656f0552f321
Statut zavod: http://www.zd-piran.si/objave/Statut_ZD_Piran.pdf
Poslovno poročilo zavoda:
http://www.zd-piran.si/objave/POSLOVNO_POROCILO_za_leto_2011.pdf

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
vodi organ
Postopki na podlagi ZVOP-1
Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Osnovna medicinska dokumentacija
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS št. 65/2000)
Vsebina evidence: Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike in
predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o bolnikih, ki jo uporabljajo
izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.
Način pridobivanja podatkov: Zavod pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca,
neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Opis in pogoji dostopa do evidenc: Prosilci lahko podatke dobijo na podlagi
zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS št. 86/2004).
Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih
predpisih (npr. sodišče, policija). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pisno
pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo.
Pogoj dostopa: Varovanje osebnih podatkov.

Evidence o zaposlenih
delavcih

Normativna podlaga: 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne
varnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne
varnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

Evidenca o stroških dela

Normativna podlaga: 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne
varnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne
varnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

Evidenca o izrabi
delovnega časa

Normativna podlaga: 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne
varnosti http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Dostop do evidence:
evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike
določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne
varnosti http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

Evidenca o izrabi
delovnega časa

Normativna podlaga: 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne
varnosti http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne
varnosti http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

Evidenca osnovne
medicinske
dokumentacije

Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419

Evidenca preventivnega
zdravstva delavcev

Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245

Evidenca
patronažne
zdravstvene nege

Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245

Evidenca
opravljenega
usposabljanja za
varno delo in
preizkus
usposobljenosti

Normativna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
Zakon o varstvu pred požarom
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
in Zakon o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245

Evidenca
zdravstvenih
pregledov delavcev

Normativna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
in Zakon o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245

Evidenca čakalnih
seznamov

Normativna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
in Zakon o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o pacientovih pravicah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o pacientovih pravicah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245

Evidenca zahtev za
obravnavo kršitev
pacientovih pravic

Normativna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
in Zakon o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o pacientovih pravicah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o pacientovih pravicah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245

Pritožbena pot

Za reševanje prve zahteve so pristojni:
-

pomočnik direktorja za zdravstveno nego (PDZN), če se pritožba
nanaša zaposlene v zdravstveni negi,
direktor, za medicinska in vsa ostala na vsa ostala področja.

Če je prva zahteva vložena zoper direktorja, direktor lahko za konkretni primer
določi namestnika za reševanje prve zahteve.
Prva zahteva za varstvo pacientovih pravic je lahko:
1.

ustna zahteva – ki se vloži na zapisnik pri PDZN, v tajništvu ali
informatorju zavoda na obrazcu zapisnika, ki je v prilogi tega
pravilnika. En izvod zapisnika se obvezno izroči pacientu.

pisna zahteva se lahko vloži na obrazcu pisne zahteve, ki je v prilogi
pravilnika in se vloži v tajništvu zavoda ali pri pristojni osebi. Če pisna
zahteva ni vložena na predvidenem obrazcu, mora imeti sestavine, ki
so navedene na obrazcu.
Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, se
pacienta
pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Poziv se pošlje na
obrazcu, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Če pacient zahteve ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil in se
postopek ustavi.
2.

-

Evidenca razporejenih na
delovno dolžnost s
področja obrambe,
zaščite in varnosti

Pisna zahteva se ne obravnava:
če se iz nje ne da razbrati kdo jo je vložil,
če je žaljiva ali prepozna.

Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z
Zakonom o obrambi
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4187
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za
uporabnike določene z Zakonom o obrambi
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4187
in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5245

Druge informacije
javnega značaja:

Informacije, kot so seznam zdravnikov in zdravnikov specialistov, ki jih
zavarovane osebe lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja so objavljene na spletni strani ZZZS, njihove lokacije, ordinacijski
časi, čakalne dobe so objavljene na spletni strani ZD Piran.
Pritožbene postopke vodi direktor z imenovano komisijo v skladu s
Pravilnikom o reševanju pritožb na prvi zahtevi, predlogov in pohval ter na
spletni strani: http://www.zd-piran.si/pohvale-pritozbe.php
Informacije o dogodkih so dostopne na spletni strani zdravstvenega doma
http://www.zd-piran.si/index.php
Informacije v zvezi z organizacijo in notranjim poslovanjem zavoda so
dostopne v internih aktih zavoda in drugem dokumentiranem gradivu.
Ostale informacije javnega značaja:
Informacijami o človeških virih: o zaposlovanju, napredovanju, prenehanju
zaposlitve, dokumentirano gradivo o strokovnem izobraževanju (npr. študij ob
delu, seminarji, tečaji, specializacije), dokumentirano gradivo s področja varstva
pri delu (načrtovanje varstva, sprejeti ukrepi),
Informacijami o javnih financah: (dokumentirano gradivo v zvezi z javnimi
financami - računovodska dokumentacija),
Informacijami o materialnih virih in stvarnem premoženju: (dokumentirano
gradivo projektnega, investicijskega in podobnega načrtovanja in odločanja
(računovodska dokumentacija).
Javna naročila: zavod jih nima glede na njegovo velikost.V primeru javnih
naročil se le ta objavijo na spletni strani ZD:http://www.zd-piran.si/index.php

Cene storitev v samoplačniških ambulantah oz. za nadstandardne materiale
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Zdravstveni informacijski sistemi ISOZ21
Poslovni informacijski sistem PIRAMIDA - VASCO
Laboratorijski informacijski sistem KOBIS
RTG informacijski sistem: CLINI VEAW
Omejitev dostopa v vseh programih: uporabniško ime in geslo delavca
Spletna stran ZD Piran: http://www.zd-piran.si/index.php
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
Sklopi informacij –
Statut: http://www.zd-piran.si/objave/Statut_ZD_Piran.pdf
sledijorazčlenjenemu
Javna naročila: zavod jih nima glede na njegovo velikost.V primeru javnih
opisu delovnega
naročil se le ta objavijo na spletni strani ZD:http://www.zd-piran.si/index.php
področja organa
Sklepi organov zavoda
3. OPIS NACINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNACAJA
Opis dostopa do posameznih
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali
sklopov informacij:
fizičnim osebam. Informacijo javnega značaja prosilec lahko dobi
na vpogled, ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
Zavod zagotavlja dostopnost do informacij javnega značaja, ki jih
posreduje v svetovni splet tudi ljudem s posebnimi potrebami tako,
da zagotovi dostopnost na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
Večina informacij bo dostopna preko spleta ob vsakem času na
spletnem naslovu zavoda: http://www.zd-piran.si/index.php ,
informacije so fizično dostopne v prostorih zavoda vsak delovnik od
8:00 do 12:00.
Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi
potrebami je v skladu s 13. členom uredbe, saj je vse informacije

možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.
Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja je v skladu z
Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja
(Ur.l. RS št.
40/04).
Dostop na podlagi posebne zahteve
Informacije javnega značaja, ki niso neposredno dostopne v
prostorih zavoda ali na spletu, vam bomo posredovali na vašo
zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo
ponovno uporabo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih zavoda,
preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.
Zavod prosilcu ne posreduje informacije, ki je dostopna v prosto
dostopnih javnih evidencah ali je na drug način že enostavno javno
dostopna (npr. objava v uradnem listu, medijih, strokovni literaturi).
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili dostop do
informacij javnega značaja tako, da vam bomo dali na vpogled ali
pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis oz. vam
omogočili ponovno uporabo.
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno
uporabo lahko zavrnemo, če se zahteva nanaša na podatke, ki so kot
izjema določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (ZDIJZ; Uradni list RS št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2). V teh
primerih lahko zavod prosilcu skladno z določbami zakona omogoči
delni dostop oz. delno ponovno uporabo.
Osebno v prostorih zavoda
Dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko
zahtevate osebno v prostorih Zdravstvenega doma Piran, Cesta
solinarjev 1, 6320 Portorož, pri osebah, pooblaščenih za dostop do
informacij javnega značaja, ustno ali pisno.
Neformalna zahteva (ustna zahteva)
Za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo se
lahko zglasite v tajništvu od ponedeljka do petka med 7. in 12. uro v
Zdravstvenem domu Piran, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož.
Zahteva neposredno na zapisnik
Zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
lahko vložite ustno na zapisnik v zavodu. V tem primeru se bo vaša
zahteva štela za pisno zahtevo za dostop do informacije javnega
značaja ali ponovno uporabo. Zahtevo lahko podate ustno na
zapisnik kadarkoli v času uradnih ur.
Pisna zahteva
Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno
uporabo lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom Piran,
Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož, s pripisom »zahteva za dostop do
informacije javnega značaja« oziroma »zahteva za ponovno
uporabo informacij javnega značaja« ali oddate osebno na zavodu
med uradnimi urami.
Zahteva preko telefona (neformalna zahteva)
Podobno kot pri osebni ustni zahtevi lahko zahtevate informacijo
javnega značaja ali ponovno uporabo tudi preko telefona v tajništvu
(tel. št. 05 / 66 47 225). Če boste zahtevo podali telefonsko, morate
izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega
značaja.

Zahteva po elektronski poti
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno
uporabo lahko podate tudi po elektronski poti na elektronski naslov
tajnistvo@zd-piran.si . Zahteva se lahko poda kot pisna zahteva ali
kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od teh načinov ima
prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti.
Elektronska zahteva enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate na uradni elektronski naslov zavoda. Če vaše
elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem
izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna
zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo
(neformalna zahteva).
Elektronska pisna zahteva
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najbolje je, če
takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate
upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (UPB1 – uradno prečiščeno besedilo; Uradni
list RS št. 98/2004).
Delni dostop
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje
informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (ZDIJZ; Uradni list RS št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2), vam
bomo vseeno poskusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled.
Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele,
do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo
dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta na način, 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, pa 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.

Stroškovnik posredovanja informacij
javnega značaja

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli
izbrani obliki, se zaračunajo le materialni stroški posredovanja v
skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja (Ur.l.RS št. 76/05, 119/07) in Pravilnikom o
zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do
seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Ur.l.RS, št.: 85/07).
Na podlagi določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(Ur.l. RS št. 24/03, 96/05), 19. člena Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 76/2005
in 119/2007)
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacijjavnega-znacaja/ - c270)
CENIK STROŠKOV
POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Ta cenik določa cene materialnih stroškov posredovanja informacij
javnega značaj in cene odbiranja in posredovanja informacij

javnega značaja pri ponovni uporabi informacij.
ZD obračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega
značaja za storitve v naslednji višini:
1. Ena stran fotokopije formata A4: …………………….……0,06 €
2. Ena stran fotokopije formata A3:…… ………………….....0,13 €
3. Ena stran fotokopije večjega formata: …………………..…1,25 €
4. Ena stran barvne fotokopije formata A4: ..…………….…..0,63 €
5. Ena stran barvne fotokopije formata A3: ……………….....1,25 €
6. Elektronski zapis na eni zgoščenki CD: ……………...……2,09 €
7. Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R:…………….…2,92 €
8. Elektronski zapis na eni disketi: …………………………...1,25 €
9. Posnetek na eni video kaseti:……………………………... 4,17 €
10. Posnetek na eni avdio kaseti:……………………………...2,09 €
11. Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v
fizično obliko: …………………………………………... 0,13 €
12. Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz
elektronske v fizično obliko:…………………..………….1,25 €
13. Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v
elektronsko obliko:………………………………………..0,08 €
14. Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične
v elektronsko obliko:………… …………………………..0,13 €
15. Poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z
veljavnim cenikom za poštne storitve.
ZD določi ceno materialnih stroškov odbiranja in posredovanja
informacij javnega značaja pri ponovni uporabi informacij v
naslednji višini:
1. Posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk
podatkov – za operacijo ene poizvedbe: ………………3,74 €
2. Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane
zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in
posredovanje podatkov s strani javnega uslužbenca s IV. ali
V. stopnjo izobrazbe: …………………………………7,51 €
3. Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane
zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanje
podatkov s strani javnega uslužbenca s VI.stopnjo izobrazbe:
8,76 €
4. Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane
zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in
posredovanje podatkov s strani javnega uslužbenca s VII. ali
višjo stopnjo izobrazbe: ……………………………..19,61 €.
Zneski, navedeni v ceniku, ne vključujejo davka na dodano
vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki
urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan
izstavitve računa.
Stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo
vrednosti 10,00 € z vključenim DDV iz razloga ekonomičnosti, ZD
ne zaračunava. V primeru, da ZD zaračuna materialne stroške
posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne uporabe omejitev
vrednosti ne velja.
ZD omogoča vpogled v zahtevano informacijo brezplačno.
Prosilca, ki zahteva informacijo javnega značaja, se opozori na
plačilo stroškov in v kolikor prosilec to zahteva, mu mora ZD
vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za

posredovanje informacij. 21
Ta cenik stopi v veljavo od dneva objave v katalogu informacij
javnega značaja.
K ceniku mora ZD predhodno pridobiti soglasje ministra,
pristojnega za upravo.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNACAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij Seznam zdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko
oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran
izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega
seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni
zavarovanja.
informaciji)
Ordinacijski čas zdravnikov in zobozdravnikov.
Naročanje.

Pripravil:

Odgovorna oseba:

Marko Grdina, dipl.zn
PDZN

Matjaž Krajnc, lr
Direktor

