Številka: 03-51/2019
Datum: 6.6.2019

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250
Brežice
Telefon: 07 49 91 449
Naslov elektronske pošte: tajnistvo@zd-brezice.si

Odgovorna
uradna oseba za sprejem
kataloga informacij
javnega značaja:

Direktor: Dražen LEVOJEVIĆ, univ.dipl.iur.

Datum prve objave kataloga:

Oktober 2006

Datum zadnje spremembe:

6.6.2019

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
V fizični obliki pa se nahaja v:
Druge oblike kataloga:

http://www.zd-brezice.si/
na sedežu Zdravstvenega doma Brežice v tajništvu
direktorja.
Tiskana oblika
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2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI
RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
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Podatki o organizaciji
Ime zavoda:

Zdravstveni dom Brežice

Skrajšano ime zavoda:

ZD Brežice

Sedež zavoda:

Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Telefonska številka:
Številka faksa:

(07) 499 14 49
(07) 499 14 50

Matična številka:

5056268

Podračun št. odprt pri:

01209-6030279537 odprt pri UJP Krško

Davčna številka:
Registrska št. zavezanca pri
ZZZS:

69835853
5002000650

Glavna dejavnost zavoda:

Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

Zavod je vpisan pod vložno
številko:
Sektorska pripadnost: (SKIS)

V sodnem registru Srg 2009/30739

Ustanovitelj zavoda:

Občina Brežice

Ustanovitveni akt:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Brežice (Ur. l. RS, št. 24/09)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice (Ur. l. RS, št.
54/17)

Opis
delovnega
zavoda:

javni zdravstveni zavod

področja Dejavnost zavoda:
Zdravstveni dom Brežice opravlja dejavnost na petih
področjih:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacija
procesa v zavodu:

Dejavnost splošne medicine
Dispanzersko ambulantna dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Upravno tehnična dejavnost
Preventiva in zdravstvena vzgoja

delovnega Vodstvo
Direktor:
Dražen LEVOJEVIĆ, univ. dipl. iur.
e-naslov: drazen.levojevic@zd-brezice.si
telefon: 07 4991 449
telefaks: (07) 4991 450
Strokovna vodja/direktorica:
Zdenka MARINČEK ,dr. med., specialistka splošne
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medicine
e-naslov: zdenka.marincek@zd-brezice.si
telefon: 07 4991 449
telefaks: (07) 4991 450
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:
Helena HOSTAR, diplomirana medicinska sestra
e-naslov: helena.hostar@zd-brezice.si
telefon: (07) 4991 445
telefaks: (07) 4991 450
Seznam organizacijskih enot v 1. SLUŽBA SPLOŠNE MEDICINE
zavodu:
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon centrala: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450
Vodja splošne medicine:
Teja MOTORE, dr. med., specialistka družinske medicine
e-naslov: teja.motore@zd-brezice.si
telefon: (07) 4991 413
AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon centrala: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450
Zdenka MARINČEK, dr. med., specialistka
splošne
medicine;
Milan MATIĆ, dr. med., specialist splošne medicine;
Mojca PIBERNIK, dr. med., specialistka družinske
medicine;
Barbara PAHLJINA, dr. med., specialistka družinske
medicine;
Teja MOTORE, dr. med., specialistka družinske medicine;
Božica LJUŠANIN GRBAVAC, dr. med., specialistka
družinske medicine;
Emil ŠPRAJC, dr. med., specialist splošne medicine
(pogodbeni sodelavec);
Nada CESAREC, dr. med., specialistka splošne medicine
(pogodbena sodelavka).
AMBULANTA
SPLOŠNE
MEDICINE
V
DOMU
UPOKOJENCEV BREŽICE
Emil ŠPRAJC, dr. med., specialist splošne medicine
(pogodbeni sodelavec)
PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon : (07) 4991 403
telefaks: (07) 4991 450

5

Vodja patronažne službe:
HRASTOVŠEK Božica, dipl. med. sestra v patronažni
zdravstveni negi;
e- naslov: bozica.hrastovsek@zd-brezice.si
telefon: (07) 4991 492
Diplomirane medicinske sestre v patronažni zdravstveni
negi in srednje medicinske sestre – zdravstvena nega na
domu:
HRASTOVŠEK Božica, dipl. med. sestra v patronažni
zdravstveni negi, vodja;
PRESKAR Marta, dipl. med. sestra v patronažni
zdravstveni
negi,
namestnica
vodje;
HRASTOVŠEK Vasja, srednja med. sestra – zdravstvena
nega na domu;
MARZEL Lidija, dipl. med. sestra v patronažni zdravstveni
negi;
MIHELIN Gordana, dipl. med., sestra v patronažni
zdravstveni negi;
HRIBERŠEK Janja, dipl. med. sestra v patronažni
zdravstveni negi;
LABORATORIJ
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon: (07) 4991 425
telefaks: (07) 4991 450
Vodja laboratorija: Melita LAPUH, inženir laboratorijske
biomedicine;
e- naslov: melita.lapuh@zd-brezice.si
telefon: (07) 4991 457
Barbara NOVAK, inženir laboratorijske biomedicine;
Simona ZORETIČ, inženir laboratorijske biomedicine;
Metka MEDVEŠEK, laboratorijski tehnik;
Vesna ZORC, laboratorijski tehnik;
Nadzor: Sabina ŠEBALJ, medicinski biokemik specialist II.
REŠEVALNA SLUŽBA
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon: (07) 4991 401
telefaks: (07) 4991 45
Vodja reševalne službe: Jure GLOGOVŠEK,
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diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu;
e- naslov: jure.glogovsek@zd-brezice.si
telefon: (07) 49 91 505
Namestnik vodje službe: Matjaž MILJAN, diplomirana
medicinska sestra v reševalnem vozilu.

2.
SLUŽBA
DISPANZERSKO
DEJAVNOSTI
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon centrala: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450

AMBULANTNE

Vodja dispanzerske dejavnosti:
Romana LAKTIĆ, dr. med., specialistka pediatrije;
e-naslov: romana.laktic@zd-brezice.si
telefon: (07) 49 91 415
DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon centrala: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450
Romana LAKTIĆ, dr. med., specialistka pediatrije;
Nataša MESARIĆ, dr. med., specialistka pediatrije;
Simona ROŽMAN LJUBIČIĆ, dr. med., specialistka
pediatrije;
DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN
ŠPORTA
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon centrala: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450
Marija PETRIC, dr. med., specialistka medicine dela,
prometa in športa (pogodbena sodelavka);
Želimir CESAREC, dr. med., specialist medicine dela,
prometa in športa (pogodbeni sodelavec).
DISPANZER ZA ŽENE
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon centrala: (07) 4991 400
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telefaks: (07) 4991 450
Miroslav LAKTIĆ, dr. med., spec. ginek. in porod.;
Asist. dr. sci. Jožef BERTOLE, dr. med., spec. ginek. in
porod. (pogodbeni sodelavec).
SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PSIHIATRIJO
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon centrala: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450
Jasmina Patkovič Colarič, dr. med., specialistka psihiatrije
Prim. Želimir Skočilić, dr. med., specialist psihiater
(pogodbeni sodelavec)
PREVENTIVA IN ZDRAVSTVENA VZGOJA
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice in Cesta bratov
Milavcev 18, 8250 Brežice
telefon: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450
Center za krepitev zdravja Brežice
Zdravstveno vzgojni center
Zobozdravstvena preventiva
Vodja centra za krepitev zdravja Brežice: Helena
HOSTAR, diplomirana medicinska sestra;
3. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon: (07) 4991 400
telefaks: (07) 4991 450
Vodja zobozdravstvene dejavnosti:
Matjaž STRAŠEK, dr. dent. med.;
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH:
Matjaž STRAŠEK, dr. dent. med.;
Žarko STANIŠIĆ, dr. dent. med.;
ZOBOZDRAVSTVO OTROK IN ODRASLIH
Aleksandra KRAMBERGER, dr. dent. med.;
Mojca Ferenčak, dr. dent. med..
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ZOBOZDRAVSTVO OTROK OŠ BREŽICE
Sanja PINTARIĆ, dr. dent. med.;
Tel.: (07) 466 0205
ZOBOZDRAVSTVO

OTROK

IN

ODRASLIH

OŠ

DOBOVA
Ružica SERDARUŠIĆ LEBO, dr. dent. med.
Tel.: (07) 452 2204
ZOBOZDRAVSTVO OTROK OŠ ARTIČE
Dušica ZANDOMENI, dr. dent. med.;
ZOBOZDRAVSTVO

OTROK

IN

ODRASLIH

OŠ

CERKLJE OB KRKI
Aleksandra KRAMBERGER, dr. dent. med.
ZOBOZDRAVSTVO OTROK OŠ VELIKA DOLINA
Dušica ZANDOMENI, dr. dent. med.
4. UPRAVNO TEHNIČNA SLUŽBA
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
telefon: (07) 4991 449
telefaks: (07) 4991 450
Vodja finančno računovodske službe: Ana PAVLIN;
Kadrovska služba: Mirjana OBRANIĆ;
Plan in analiza, fakturiranje, informatika: Karmen
BUKOVINSKI;
Poslovna sekretarka: Marija KOSEM.

Organigram zavoda:

Organigram ZD Brežice (povezava https://www.zdbrezice.si/images/2019/Organigram_7-3-2019.pdf )
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2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Dražen LEVOJEVIĆ, direktor,
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
lokacija: uprava
telefon: (07) 4991 449
telefaks: (07) 4991 450
e-naslov: drazen.levojevic@zd-brezice.si

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

Ustava Republike Slovenije (povezava
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (povezava
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214)
Zakon o zdravniški službi (povezava
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1395)
Zakon o zavodih (povezava
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10)

Predpisi EU

Predpisi EU se za delovanje Zdravstvenega doma Brežice
neposredno ne uporabljajo.

Druge povezave

Ministrstvo za zdravje (povezava http://www.mz.gov.si/ )
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (povezava
https://www.zzzs.si/ )
Nacionalni inštitut
https://www.nijz.si/ )

za

javno

zdravje

Nacionalni laboratorij za zdravje,
(povezava https://www.nlzoh.si/ )

okolje

(povezava
in

hrano

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov, zakonov in Zakonodaja v obravnavo (povezava https://www.dzaktov
rs.si/wps/portal/Home/)
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2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih dokumentov:

Zdravstveni dom Brežice ima sprejet Program dela in
Finančni načrt za leto 2019. Objavljen je na spletni strani
Zdravstvenega doma Brežice (povezava https://www.zdbrezice.si/informacije-javnega-znacaja/174)

Poročila o delu in druga
poročila:

Zdravstveni dom Brežice ima letna poročila objavljena na
svoji
spletni
strani
(povezava
https://www.zdbrezice.si/informacije-javnega-znacaja.html )

Stališča, mnenja, analiza in
študije:

/

Navodila in okrožnice:

Zdravstveni dom Brežice ima navodila za splošno javnost
objavljena
na
svoji
spletni
strani
(povezava
https://www.zd-brezice.si/ )

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij
javnega značaja;
Postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov;
Postopki na podlagi Zakona o pacientovih pravicah.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah
podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list
RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na paciente in
predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o
pacientih,
ki
jo
uporabljajo
izvajalci
zdravstvene
dejavnosti
pri
zagotavljanju zdravstvenega varstva.
Organ
pridobiva
podatke
v
evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca,
neposredno
od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo v kartoteki
ali računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov,
katerih upravljavec je Zdravstveni dom Brežice.
Opis
in
pogoji
dostopa
do
evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o
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varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo).
Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko
podlago
po
materialnih
predpisih
(npr.
sodišča,
policija,
zavarovalnice…). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki
ima pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo.
Pogoj dostopa: varovanje osebnih podatkov.
Navedba povezave z drugimi javnimi evidencami: /
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznami zbirk:

Ime zbirke: Program za fakturiranje zavarovalnih
storitev
Opis in namen zbirke: Zbiranje in posredovanje podatkov
ZZZS
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek
skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke:
Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Brežice.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

Ime zbirke:
(LABIS)

Laboratorijski

informacijski

sistem

Opis in namen zbirke: 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 ZD Brežice.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem
Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje
zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev,
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evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, 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 ZD Brežice.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.
Ime zbirke: Interni telefonski imenik ZD Brežice.
Opis namena zbirke: Dostop do podatkov o internih
telefonskih številkah za uporabnike omrežja ZD Brežice.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.zdbrezice.si -javni dostop
Dostop do zbirke: Interne informacije
Ime zbirke: Spletne strani ZD Brežice
Opis namena zbirke: Dostop do podatkov objavljenih na
spletnih straneh ZD Brežice.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.zdbrezice.si -javni dostop
Dostop do zbirke: dostop do Interneta.
 Seznami zdravnikov in zobozdravnikov, ordinacijski
čas, čakalne dobe, kontakti za naročanje, aktualna
obvestila
 Javna naročila
(dostopen na spletni strani: http://www.zd-brezice.si)

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam
posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo Vrsta: Statut
razčlenjenemu
opisu Odgovoren za sprejem: Svet zavoda ZD Brežice in
delovnega področja organa
soglasje Občine Brežice.
Oblika: Klasična in elektronska
Objava na spletni strani: DA
Sprejeti sklepi organov in teles Vrsta: sprejeti sklepi sveta zavoda
zavoda:
Odgovoren za sprejem: predsednik sveta zavoda ZD
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Brežice
Oblika: Klasična
Objava na spletni strani: NE
Vrsta: sprejeti sklepi strokovnega sveta zavoda
Odgovoren za sprejem: direktor ZD Brežice
Oblika: Klasična
Objava na spletni strani: NE
Vrsta: sprejeti sklepi poslovnega kolegija
Odgovoren za sprejem: direktor ZD Brežice
Oblika: Klasična
Objava na spletni strani: NE
Druge informacije
značaja:

javnega 

Interni telefonski imenik



Ordinacijski časi



Postopki oddaje javnih naročil

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

-

Spletne strani Zdravstvenega doma Brežice lahko
pregledujete z uporabo spletnega brskalnika
(Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla,
Chrome in drugi). Za prikaz poročil je potrebno
imeti program za branje PDF dokumentov.

-

Osebno v prostorih Zdravstvenega doma Brežice,
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, od ponedeljka
do petka od 10.00 do 14.00 ure, po predhodni
najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje
informacij javnega značaja.

4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za Zdravstveni dom Brežice
stroški, jih Zdravstveni dom Brežice prosilcu zaračuna na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Najpogosteje zahtevane
informacije oziroma tematski
sklopi

1. Seznam zdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko
izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja
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2. Ordinacijski čas zdravnikov in zobozdravnikov
3. Letna poročila
4. Podatki o poteku postopkov oddaje javnih naročil
5. Posamezni dokumenti iz arhiva.

Odgovorna oseba:
Dražen LEVOJEVIĆ
DIREKTOR
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