KATALOG
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JAVNEGA

ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Katalog informacij javnega značaja sprejema:
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Katalog informacij javnega značaja je sprejel:
Direktor:

mag. Stanislav Pušnik, dr. med.,
specialist medicine dela, prometa in športa
Datum objave:
01.12.2005
Datum zadnje spremembe: 29.08.2012
Naziv organa:
Skrajšano ime:
Sedež:
Telefon:
Faks:
E-pošta:

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
ZD Ravne
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
(02) 8705 200
(02) 8705 223
zdravstveni.dom@zd-ravne.si

Ustanovitelji:

Občina Ravne na Koroškem
Občina Prevalje
Občina Mežica
Občina Črna na Koroškem

Direktor:
Telefon:
E-pošta:

mag. Stanislav Pušnik, dr. med. spec.
(02) 8705 238, (041) 692 930
stanislav.pusnik@zd-ravne.si

Pomočnica direktorja:
Telefon:
E-pošta:

Andreja Rezar, dipl. m. s.
(02) 8705 240, (041) 930 581
andreja.rezar@zd-ravne.si

Reg. podatki:
Matična štev.:
ID štev. za DDV:
Transakcijski račun:

Reg. vložek SRG 91/01366 pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
5054907000
SI56251432
01303-6030923764 pri UJP Radlje ob Dravi

Katalog dostopen:

- na spletnem naslovu http://www.zd-ravne.si
- v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure

Podatki o objavi:

- prva objava december 2005
- zadnja sprememba december 2012

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2.1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
2.1.1. Opis delovnega področja
Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 137/04). Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je del mre že
javne zdravstvene službe, ki so jo določile občine ustanoviteljice za zagotavljanje zdravstvenega
varstva na primarni ravni in opravlja dejavnost v skladu z:
- Zakonom o zdravstveni dejavnosti ( UL RS št. 23/05) in
- Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/06-UPB3, 91/07,
71/08, 76/08 in 87/11).
Zavod načrtuje svoje delo in razvoj z letnimi načrti, v skladu z vsakoletnim splošnim dogovorom za
izvajanje zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.
V skladu z mrežo, ki so jo sprejele ustanoviteljice, zavod opravlja dejavnost na 4-ih lokacijah in sicer
na sedežu zavoda na Ravnah na Koroškem, ter na treh zdravstvenih postajah na Prevaljah, v Mežici in
Črni na Koroškem.
Vsebina zdravstvene dejavnosti:
Splošno zdravstvo opravlja kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremlja zdravstveno
stanje prebivalstva in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter skrbi za
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev. Izvaja
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva, še posebej otrok in mladine,
zdravstveno vzgojo (šola za starše, predavanja), patronažno zdravstveno varstvo. Zagotavlja
neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči.
Izvaja zdravstveno varstvo delavcev (dispanzer za medicino dela, prometa in športa), zdravstvene
preglede športnikov, voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, ugotavlja začasno nezmožnost za delo
in zagotavlja izvajanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem ima tudi ustrezne kapacitete in predvsem
usposobljen kader za izvajanje diagnostičnih (laboratorij, rentgen) in terapevtskih storitev
(fizioterapija). Na področju varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi dosledno izvaja republiški
program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične populacije (otroci in
mladina). Na področju psihičnega zdravja deluje psihohigienski dispanzer. Ima tudi dobro kadrovsko
popolnjen dispanzer za ženske.
Vsebina dejavnosti posamezne zdravstvene postaje je oblikovana v skladu z zatečeno mrežo,
potrebami populacije in njenimi demografsko-epidemiološkimi značilnostmi.
Reševalne prevoze (urgentne in ne urgentne) zagotavlja Zdravstveno reševalni center Koroške, ki je
posebej oblikovan javni zavod s sedežem na Ravnah na Koroškem.
Zobozdravstvo je razporejeno v zdravstveni postaji in osnovnih šolah, v ambulanti za odraslo
populacijo v Črni na Koroškem in dveh ambulantah za šolsko mladino v Črni na Koroškem in na
Ravnah na Koroškem. Zobozdravstvena služba izvaja vse storitve v zvezi z zdravljenjem bolezni zob in
ustne votline ter protetiko, s posebnim poudarkom na zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Izvaja
tudi ortodontsko zdravljenje otrok in mladine.

Specialistična ambulantna dejavnost je organizirana v okviru primarne zdravstvene dejavnosti na
lokaciji na Ravnah ter obsega:
- dispanzer za diabetike,
- ambulanto za bolezni ušes, nosa in žrela (ORL),
- ambulanto za slušne aparate,
- ambulanto za antikoagulacijsko zdravljenje,
- ultrazvočno ambulanto,
- koloproktološko ambulanto in
- ortopedsko ambulanto,
2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:

Splošna zdravstvena dejavnost
asist. Zdenka Koželj Rekanović, dr.med., spec. splošne medicine
(02) 8234 165
zdenka.kozelj@zd-ravne.si

Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:

Zobozdravstvo
Bernarda Oserban, dr.dent.med.
(02) 8705 320
bernarda.oserban@zd-ravne.si

Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:

Upravno tehnične službe
Andreja Rezar, dipl. m. s.
(02) 8705 240
andreja.rezar@zd-ravne.si

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Direktor:
Naslov:
Telefon:
Faks:
E-pošta:

mag. Stanislav Pušnik, dr.med.,
specialist medicine dela, prometa in športa
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
(02) 8705 238, (041) 692 930
(02) 8705 223
stanislav.pusnik@zd-ravne.si

2.3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI
Področje delovanja organa urejajo:
- državni predpisi
- področna zakonodaja
- predpisi EU
- evropska zakonodaja
Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena
besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči
odškodninsko ali kako drugače.

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
Povezava na portale lokalnih skupnosti:
- Občina Ravne na Koroškem
- Občina Prevalje
- Občina Mežica
- Občina Črna na Koroškem
Povezava na državne registre predpisov:
- Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
- Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS
Povezava na EU portal:
- Predlogi predpisov na portalu Evropske unije
2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
-

Odlok o ustanovitvi zavoda
Statut zavoda
Letno poročilo
Finančni načrt

2.6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
- Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja,
- Postopki na podlagi ZVOP-1,
- Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah.
2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
- Osnovna medicinska dokumentacija.
2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem
Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih
storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.
Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu
osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo
zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem
Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega
doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.
Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu
osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo
zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.3 Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem
Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.
Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu
osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo
zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
2.9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:
- Ordinacijski časi zdravnikov
- Pritožbeni postopek
- Javna naročila
3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03 -v nadaljevanju: zakon),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03) ,
- Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04).
3.1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zdravne.si.
Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v
običajnih oblikah zapisa.
3.2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite
osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.
Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do
informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da
vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
3.2.1 Ustna zahteva
Ustno zahtevo lahko vložite:
- osebno na sedežu zavoda, Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve
za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
- telefonsko na številki (02) 8705 239. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati,
da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva
brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do
informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

3.2.2 Pisna zahteva
Pisno zahtevo lahko vložite:
- na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Ob Suhi 11, Ravne
na Koroškem, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
- po pošti na naslov Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem.
Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter
originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se
želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
- po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov zdravstveni.dom@zd-ravne.si
- Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko
podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.
Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru
zavrnitve pisne zahteve ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do
informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve meni, da mu je bila posredovana druga informacija
in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.
3.3. STROŠKOVNIK
Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni
stroški posredovanja v skladu s CENIKOM.

4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:
- seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja,
- ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
- čakalne dobe.

