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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Odgovorna uradna
oseba:

Generalni direktor UKC Ljubljana: Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon.

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

januar 2005

Organigram zavoda:

februar 2019
http://www.kclj.si/
Poleg elektronske različice, ki jo najdete na zgornjem spletnem
naslovu, je na sedežu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
na Zaloški cesti 2 v Ljubljani (upravna zgradba), v tajništvu
generalnega direktorja zavoda UKC Ljubljana dostopna tudi
različica v fizični obliki.
Glej prilogo 1
(na spletu pod rubriko Katalog informacij javnega značaja)

2. SEZNAM VSEH NOTRAJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
Vodstvo
generalni direktor UKC Ljubljana:
Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon.
e-pošta: ales.sabeder@kclj.si
telefon: 01/522 22 90, 522 36 56
telefaks: 01/522 24 82
strokovna direktorica UKC Ljubljana:
prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica.
e-pošta: jadranka.buturovic@kclj.si
telefon: 01/522 25 01
telefaks: 01/522 22 21
pomočnica gen. dir. UKCL - glavna medicinska sestra UKC Ljubljana:
mag. Zdenka Mrak, prof. zdr. vzg.
e-pošta: zdenka.mrak@kclj.si
telefon: 01/522 22 70, 522 22 14
telefaks: 01/522 24 83
pomočnica gen. dir. UKCL za upravno pravne zadeve:
Blanka Česnik Wolf, univ. dipl. prav
e-pošta: blanka.cesnik.wolf@kclj.si
telefon: 01/522 44 77
telefaks: 01/522 24 05
pomočnica gen. dir. UKCL za ekonomske zadeve:
mag. Simona Potočnik, univ. dipl. ekon.
e-pošta: simona.potocnik.pom.gd@kclj.si
telefon: 01/522 25 85
telefaks: 01/522 24 61
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pomočnica gen. dir. UKCL za nabavno dejavnost:
Natalija Pavlin, univ. dipl. ekon., MBA
e-pošta: natalija.pavlin@kclj.si
telefon: 01/522 11 00
telefaks: 01/522 12 54
pomočnik gen. dir. UKCL za tehnične zadeve:
Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.
e-pošta: jure.dolinar@kclj.si
telefon: 01/522 85 50
telefaks: 01/522 21 90
pomočnik gen. dir. UKCL za informatiko:
mag. Matej Grom, univ. dipl. inž. rač. in inf.
e-pošta: matej.grom@kclj.si
telefon: 01/522 36 40

Pomočniki strokovne direktorice UKC Ljubljana:
pomočnik strokovne direktorice UKCL za znanstveno – raziskovalno dejavnost:
izr. prof. dr. Miha Arnol, dr. med.
e-pošta: miha.arnol@kclj.si
telefon: 01/522 89 77
pomočnica strokovne direktorice UKCL za izobraževanje:
izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.
e-pošta: spela.smrkolj@kclj.si
telefon: 01/522 52 87
pomočnica strokovne direktorice UKCL za kakovost:
asist. Dominika Oroszy, dr.med.
e-pošta: dominika.oroszy@kclj.si
telefon: 01/522 38 84

Pomočniki glavne medicinske sestre UKC Ljubljana:
pomočnica glavne medicinske sestre UKCL za izobraževanje:
Nataša Čermelj, univ. dipl. soc. ped.
e-pošta: natasa.cermelj@kclj.si
telefon: 01/522 22 88, 522 22 14
telefaks: 01/522 24 83
pomočnica glavne medicinske sestre UKCL za higiensko epidemiološko področje:
Marija Tomažič , dipl. m. s., spec. menedž.
e-pošta: mojca.tomazic@kclj.si
telefon: 01/522 22 87, 522 22 14
telefaks: 01/522 24 83
pomočnica glavne medicinske sestre UKCL za področje vodenja kakovosti in razvoja v
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zdravstveni in babiški negi:
mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdr. vzg.
e-pošta: maja.klancnik@kclj.si
telefon: 01/522 39 98
telefaks: 01/522 24 83
Kabinet generalnega direktorja
vodja: mag. Lucija Mak Uhan
e-pošta: lucija.mak.uhan@kclj.si
telefon: 01/522 32 61
M: 041 360 266
Služba za odnose z javnostmi
vodja: Jure Brankovič, univ. dipl. zgod. in nov.
e-pošta: jure.brankovic@kclj.si, soj@kclj.si
telefon: 01/522 30 28
M: 051 675 321
Urad za pohvale in pritožbe UKC:
Nejc Seitl, mag. prava
e-pošta: pohvale.pritozbe@kclj.si
telefon: 01/522 21 82
telefaks: 01/522 24 83
Služba za korporativno varnost
vodja: Matjaž Tavčar, univ. dipl. kem.
e-pošta: matjaz.tavcar@kclj.si
M: 051 611 941
Interna klinika
Upravljanje in vodenje
Zaloška cesta 7, Ljubljana
strokovni direktor: prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
e-pošta: zlatko.fras@kclj.si
telefon: 01/522 25 62
telefaks: 01/522 31 18
poslovni direktor: Boštjan Plešec, univ. dipl. ekon.
e-pošta: bostjan.plesec@kclj.si
telefon: 01/522 24 42
glavna medicinska sestra: Alenka Roš, dipl. m. s.
e-pošta: alenka.ros@kclj.si
telefon: 01/522 28 92
telefaks: 01/522 31 18
Klinični oddelek za kardiologijo
telefon: 01/522 28 44
telefaks: 01/522 28 28
predstojnik: prof.dr. Matjaž Šinkovec, dr.med., svetnik
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e-pošta: matjaz.sinkovec@kclj.si
telefon: 01/522 29 35
telefaks: 01/522 28 28
glavna medicinska sestra: Irena Trampuš, dipl. m. s.
e-pošta: irena.trampus@kclj.si
telefon: 01/522 31 53
telefaks: 01/522 28 28
Klinični oddelek za žilne bolezni
telefon: 01/522 80 32
telefaks: 01/522 80 70
predstojnik: prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.
e-pošta: ales.blinc@kclj.si
telefon: 01/522 80 36
telefaks: 01/522 80 70
glavna medicinska sestra: Urška Hvala, dipl. m. s.
e-pošta: urska.hvala@kclj.si
telefon: 01/522 80 13
telefaks: 01/522 80 70
Klinični oddelek za nefrologijo
telefon: 01/522 31 21
telefaks: 01/522 22 82, 522 24 08
predstojnik: prof. dr. Miha Arnol, dr. med.
e-pošta: miha.arnol@kclj.si
telefon: 01/522 31 21
glavna medicinska sestra: Milica Podobnik, viš. med. ses.
e-pošta: milica.podobnik@kclj.si
telefon: 01/522 29 96
telefaks: 01/522 24 08
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
telefon: 01/522 35 64
telefaks: 01/522 93 59
predstojnik: prof. dr. Andrej Janež dr. med.
e-pošta: andrej.janez@kclj.si
telefon: 01/522 35 64
telefaks: 01/522 93 59
glavna medicinska sestra: Barbara Žargaj, dipl. m. s.
e-pošta: barbara.zargaj@kclj.si
telefon: 01/522 47 56
telefaks: 01/522 93 59
Klinični oddelek za gastroenterologijo
Japljeva 2
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telefon: 01/522 26 39
telefaks: 01/433 41 90
predstojnik: prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
e-pošta: borut.stabuc@kclj.si
telefon: 01/522 21 13

glavna medicinska sestra: Jelka Kotar, dipl. m. s.
e-pošta: jelka.kotar@kclj.si
telefon: 01/522 26 40
telefaks: 01/433 41 90
Klinični oddelek za hematologijo
telefon: 01/522 31 39
telefaks: 01/522 27 22
predstojnik: prof. dr. Samo Zver, dr. med.
e-pošta: samo.zver@kclj.si
telefon: 01/522 53 66
glavna medicinska sestra: Alenka Dobrovoljc, dipl.m.s
e-pošta: alenka.dobrovoljc@kclj.si
telefon: 01/522 47 46
telefaks: 01/522 27 22
Klinični oddelek za revmatologijo
Vodnikova cesta 62, Ljubljana, Bolnišnica dr. Petra Držaja
telefon: 01/522 55 33
telefaks: 01/522 55 98
predstojnik: izr. prof. dr. Matija Tomšič, dr. med.
e-pošta: matija.tomsic@kclj.si
telefon: 01/522 55 34
glavna medicinska sestra: Anita Antonič Zakojč, dipl. m. s.
e-pošta: anita.antonic@kclj.si
telefon: 01/522 56 15
telefaks: 01/522 55 98
Klinični oddelek za hipertenzijo
Vodnikova cesta 62, Ljubljana, Bolnišnica dr. Petra Držaja
telefon: 01/522 54 62
tajništvo: 01/522 56 00
predstojnica: asist. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.
e-pošta: jana.brguljan@kclj.si
telefon: 01/522 55 97
glavna medicinska sestra: Ernica Jovanović, dipl. m.s.
e-pošta: ernica.jovanovic@kclj.si
telefon: 01/522 54 68
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telefaks: 01/522 56 00
Klinični oddelek za intenzivno interno medicino
telefon: 01/522 38 21
telefaks: 01/522 22 96
predstojnik: prof. dr. Marko Noč, dr. med.
e-pošta: marko.noc@kclj.si
telefon: 01/522 37 90
telefaks: 01/522 22 96
glavna medicinska sestra: Suzana Rozman, viš. med. ses., univ. dipl. ped.
e-pošta: suzana.rozman@kclj.si
telefon: 01/522 37 22
telefaks: 01/522 22 36
Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
telefon: 01/522 28 26
telefaks: 01/522 23 47
vodja: prof. dr. Marjeta Terčelj - Zorman, dr. med.
e-pošta: marjeta.tercelj@kclj.si
telefon: 01/522 23 42
glavna medicinska sestra: Marija Špelič, dipl. m. s.
e-pošta: marija.spelic@kclj.si
telefon: 01/522 23 29
telefaks: 01/522 23 47
Center za klinično toksikologijo in farmakologijo
telefon: 01/522 52 83
telefaks: 01/522 23 48
vodja: doc. dr. Miran Brvar, dr. med.
e-pošta: miran.brvar@kclj.si
telefon: 01/522 71 64
telefaks: 01/434 76 46
glavna medicinska sestra: Tanja Šentjurc, dipl. m.s.
e-pošta: tanja.sentjurc@kclj.si
telefon: 01/522 82 64
telefaks: 01/434 76 46

Internistična prva pomoč
telefon: 01/522 22 96
telefaks: 01/522 24 16
vodja: dr. Hugon Možina, dr. med.
e-pošta: hugon.mozina@kclj.si
telefon: 01/522 52 26
telefaks: 01/522 24 16
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glavna medicinska sestra: Marija Brvar, dipl. m. s.
e-pošta: marusa.brvar@kclj.si
telefon: 01/522 42 66
telefaks: 01/522 24 16
Center za geriatrično medicino
Vodnikova cesta 62, Ljubljana, Bolnišnica dr. Petra Držaja
telefon: 01/522 55 49
vodja: Gregor Veninšek, dr. med
e-pošta: gregor.veninsek@kclj.si
telefon: 01/522 83 43
telefaks: 01/583 81 19
glavna medicinska sestra: Ksenija Jevšnikar (porod Barbara Čož, viš. m. s.)
e-pošta: ksenija.jevsnikar@kclj.si
telefon: 01/522 54 42
telefaks: 01/522 56 29

Kirurška klinika
Upravljanje in vodenje
Zaloška cesta 7, Ljubljana
strokovni direktor: izr. prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., svetnik
e-pošta: matjaz.veselko@kclj.si
telefon: 01/522 27 44
telefaks: 01/522 22 42
poslovni direktor: Aleksander Batič, spec. manag.
e-pošta: aleksander.batic@kclj.si
telefon: 01/522 34 62
telefaks: 01/522 24 03
glavna medicinska sestra: Zvezdana Pratneker, dipl. m. s., univ. dipl. soc.
e-pošta: zvezdana.pratneker@kclj.si
telefon: 01/522 37 42, 522 29 84
Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja
telefon: 01/522 21 17
telefaks: 01/522 25 83
predstojnik: prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med.
e-pošta: predstojnik.kvkrg@kclj.si
telefon: 01/522 32 20, 522 49 41, 522 30 11
telefaks: 01/522 25 83
glavna medicinska sestra: Borislavka Ivanovič, viš. med. ses.,dipl. org. mened.
e-pošta: borislava.ivanovic@kclj.si
telefon: 01/522 49 41
telefaks: 01/522 25 83
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Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo
telefon: 01/522 47 88
telefaks: 01/522 22 09
predstojnik: prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med.
e-pošta: ales.tomazic@kclj.si
telefon: 01/522 47 88
telefaks: 01/522 22 09
glavna medicinska sestra: Irena Felicita Nadižar, dipl. med. ses.
e-pošta: irenafelicita.nadizar@kclj.si
telefon: 01/522 31 75
telefax: 01/522 22 09
Klinični oddelek za nevrokirurgijo
predstojnik: prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med., svetnik
e-pošta: roman.bosnjak@kclj.si
telefon: 01/522 51 87
telefaks: 01/522 22 18
glavna medicinska sestra: Suzana Ferkulj, dipl. m. s.
e-pošta: suzana.ferkulj@kclj.si
telefon: 01/522 21 68
telefaks: 01/522 22 18
Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline
telefon: 01/522 48 96
telefaks: 01/522 22 39
predstojnik: prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med.
e-pošta: uros.ahcan@kclj.si
telefon: 01/522 48 96
telefaks: 01/522 22 39
glavna medicinska sestra: Nataša Žakelj, dipl. m. s.
e-pošta: natasa.zakelj@kclj.si
telefon: 01/522 32 76
telefaks: 01/522 22 39
Klinični oddelek za travmatologijo
Zaloška 7
Zaloška 2
telefon: 01/522 32 55
telefaks: 01/522 22 42
predstojnik:prof. dr. Cimerman Matej, dr.med.
e-pošta: matej.cimerman@kclj.si
telefon: 01/522 32 55
telefaks: 01/522 22 42
str. vodja zdr. nege po pooblastilu: Bojan Juvan, dipl. zn., mag. manag., spec.manag.
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e-pošta: bojan.juvan@kclj.si
telefon: 01/522 32 54
Klinični oddelek za torakalno kirurgijo
telefon: 01/522 39 68
telefaks: 01/522 24 85
predstojnik: doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.
e-pošta: tomaz.stupnik@kclj.si
telefon: 01/522 25 22
telefaks: 01/522 24 85
glavna medicinska sestra: Bojana Smrke Kumer, dipl. m. s.
e-pošta: bojana.smrkekumer@kclj.si
telefon: 01/522 29 20
telefaks: 01/522 24 85
Klinični oddelek za urologijo
telefon: 01/522 32 17
telefaks: 01/522 32 33
predstojnik: doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr.med.
e-pošta: tomaz.smrkolj@kclj.si;
telefon: 01/522 37 82
telefaks: 01/522 32 33
glavna medicinska sestra: Lučka Kočevar, dipl. m. s.,
e-pošta: lucka.kocevar@kclj.si
telefon: 01/522 35 19
telefaks: 01/522 32 33
Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo
telefon: 01/522 42 35
telefaks: 01/522 24 95
predstojnik: doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med.
e-pošta: andrej.kansky@kclj.si
telefon: 01/522 46 83
telefaks: 01/522 24 95
glavna medicinska sestra: mag. Marjeta Logar, dipl. m. s., spec.mang.
e-pošta: marjeta.logar@kclj.si
telefon: 01/522 43 61
telefaks: 01/522 24 95
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok
telefon: 01/522 35 57
telefaks: 01/522 22 34
predstojnica: izr. prof. dr. Vesna Novak-Jankovič, dr. med.
e-pošta: vesna.jankovic@kclj.si
telefon: 01/522 22 34
telefaks: 01/522 22 34
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glavna medicinska sestra: Buček Hajdarevič Irena, dipl. m. s.
e-pošta: irena.bucek@kclj.si
telefon: 01/522 35 60
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
telefon: 01/522 48 29
predstojnik: izr. prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., svetnik
e-pošta: matjaz.veselko@kclj.si
telefon: 01/522 27 44
telefaks: 01/522 22 42
str. vodja zdr. nege KO: Danilo Mencigar, dipl.zn
e-pošta: danilo.mencigar@kclj.si
telefon: 01/522 36 05, 522 71 02
telefaks: 01/430 11 09
Klinični oddelek za kirurške okužbe
Zaloška 2
telefon: 01/522 23 19
telefaks: 01/522 23 98
predstojnik: asist. dr. Igor Frangež, dr. med., dr. dent. med.
e-pošta: igor.frangez@kclj.si
telefon: 01/522 23 19
telefaks: 01/522 23 98
glavna medicinska sestra: Janja Nikolič, viš. med. ses.
e-pošta: janja.nikolic@kclj.si
telefon: 01/522 24 20
telefaks: 01/522 23 98
Operacijski kirurški blok
telefon: 01/522 47 49
telefaks: 01/522 24 03
vodja: Katarina Pirnat, dipl. med. ses.
e-pošta: katarina.pirnat@kclj.si
telefon: 01/522 47 49
Urgentni kirurški blok
telefon: 01/522 45 74
telefaks: 01/522 24 01
vodja: doc. dr. Anže Kristan, dr. med.
e-posta: anze.kristan@kclj.si
telefon: 02/522 2354, 522 4862
telefaks: 01/522 1390
str. vodja zdr. nege in oskrbe: Simon Arbajter, mag. zdr. nege
e-pošta: simon.arbajter@kclj.si
telefon: 01/522 45 85
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telefaks: 01/522 24 01
Nevrološka klinika
Upravljanje in vodenje
Zaloška cesta 2, Ljubljana
strokovni direktor: prof. dr. Simon Podnar, dr. med.
e-pošta: simon.podnar@kclj.si
telefon: 01/ 522 30 74
telefaks: 01/522 11 03
poslovna direktorica: Manja Oluič, univ. dipl. ekon
e-pošta: manja.oluic@kclj.si
telefon: 01/522 43 10
telefaks: 01/522 33 21
str. vodja zdr. nege in oskrbe: Dejan Doberšek, dipl. zn.
e-pošta: dejan.dobersek@kclj.si
telefon: 01/522 31 64
telefaks: 01/522 33 21
Klinični oddelek za bolezni živčevja
predstojnik: doc. dr. Uroš Rot, dr. med.
e-pošta: uros.rot@kclj.si
telefon: 01/522 28 64
telefaks: 01/522 22 08
glavna medicinska sestra: Lidija Ocepek, dipl. m. s.
e-pošta: lidija.ocepek@kclj.si
telefon: 01/522 43 17
telefaks: 01/522 22 08
Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo
Zaloška 7
telefon: 01/522 15 00
predstojnik: doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med
e-pošta: blaz.koritnik@kclj.si
telefon: 01/522 15 10
glavna medicinska sestra: Suzana Justin Srebernjak, viš. fiziot.
e-pošta: suzana.justin@kclj.si
telefon: 01/522 15 16
telefaks: 01/522 15 33
Klinični oddelek za vaskularno in intenzivno nevrološko terapijo
Predstojnik: prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med.
e-pošta: fajko.bajrovic@kclj.si
telefon: 01/522 37 38
telefaks: 01/522 22 08
glavna medicinska sestra: Asja Jaklič, dipl. m. s.
e-pošta: asja.jaklic@kclj.si
telefon: 01/522 89 75
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telefaks: 01/522 22 08
Služba za urgentno nevrologijo
vodja: dr. Igor Rigler, dr. med.
e-pošta: igor.rigler@kclj.si
telefon: 01/522 31 90
telefaks: 01/522 11 03
glavna medicinska sestra: Radojka Milojka Bradarić, dipl. m.s.
Email: rada.bradaric@kclj.si
Telefon: 01/522 31 95

Služba za nevrorehabilitacijo
Zaloška cesta 2, Ljubljana
vodja po pooblastilu: dr. Dejan Georgiev, dr. med.
e-pošta: dejan.georgiev@kclj.si

Pediatrična klinika
Upravljanje in vodenje
Bohoričeva 20, Ljubljana
strokovni direktor: prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.
e-pošta: janez.jazbec@kclj.si
telefon: 01/522 92 20
telefaks: 01/522 93 57
poslovni direktor: Teodor Žepič, univ. dipl. pol.
e-pošta: teodor.zepic@kclj.si
telefon: 01/522 92 21
telefaks: 01/522 93 57
glavna medicinska sestra: Marina Purkart, dipl. m. s
e-pošta: marinka.purkart@kclj.si
telefon: 01/522 92 28
telefaks: 01/522 93 57

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
telefon: 01/522 92 70
predstojnik: prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.
e-pošta: tadej.battelino@kclj.si
telefon: 01/522 92 35

glavna medicinska sestra: Murn Berkopec Barbara, dipl.m.s.
e-pošta: barbara.murnberkopec@kclj.si
telefon: 01/522 87 90

Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razovjno nevrologijo
telefon: 01/522 92 49
predstojnik: doc. dr. Damjan osredkar, dr. med.
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e-pošta: damjan.osredkar@kclj.si
telefon: 01/522 92 72

glavna medicinska sestra: Judita Kolenc, viš. med. ses., univ. dipl. org.
e-pošta: judita.kolenc@kclj.si
telefon: 01/522 87 91
telefaks: 01/500 40 70
Klinični oddelek za nefrologijo
telefon: 01/522 38 42
predstojnica: izr. prof. dr. Tanja Kersnik-Levart, dr. med.
e-pošta: tanja.kersniklevart@kclj.si
telefon: 01/522 96 75

vodja zdravstvene nege: Ermelin Huremović, dipl. zn., dipl. var.
e-pošta: ermelin.huremovic@kclj.si
telefon: 01/522 96 76

Služba za kardiologijo
telefon: 01/522 93 32
vodja: prof. dr. Mirta Koželj, dr. med.
e-pošta: mirta.kozelj@kclj.si
telefon: 01/522 29 35
glavna medicinska sestra: Anita Štrumpfl, dipl. m. s.
e-pošta: anita.stumpfl@kclj.si
telefon: 01/522 87 93

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo
telefon: 01/522 92 77
vodja: prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.
e-pošta: tadej.avcin@kclj.si
telefon: 01/522 96 42

glavna medicinska sestra: Matejka Hren, viš. med. ses., univ. dipl. org.
e-pošta: mateja.hren@kclj.si
telefon: 01/522 87 94

Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko
telefon: 01/522 92 76
predstojni: prof. dr. Rok Orel, dr. med.
e-pošta: rok.orel@kclj.si
telefon: 01/522 86 50
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glavna medicinska sestra: Erika Šmid, dipl. m. s.
e-pošta: erika.smid@kclj.si
telefon: 01/522 87 95

Klinični oddelek za neonatologijo
telefon: 01/522 92 74
predstojnica: prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med.
e-pošta: darja.paro@kclj.si
telefon: 01/522 86 51

glavna medicinska sestra: Petra Požar, dipl. m. s.
e-pošta: petra.pozar@kclj.si
telefon: 01/522 87 96

Služba za pljučne bolezni
telefon: 01/522 92 92
vodja: Uroš Krivec, dr. med.
e-pošta: uros.krivec@kclj.si
telefon: 01/522 86 52, 522 92 88

glavna medicinska sestra: Majda Oštir, dipl. m. s.
e-pošta: majda.ostir@kclj.si
telefon: 01/522 87 97

Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo
telefon: 01/522 92 15
predstojnica po pooblastilu: asist. dr. Lidija Kitanovski, dr. med.
e-pošta: lidija.kitanovski@kclj.si
telefon: 01/522 86 53

glavna medicinska sestra: Marjanca Rožič, dipl. m. s.
e-pošta: marjanca.rozic@kclj.si
telefon: 01/522 87 98

Služba za otroško psihiatrijo
telefon: 01/522 92 69
vodja: dr. Marija Anderluh, dr.med
e-pošta: marija.anderluh@kclj.si
telefon: 01/522 86 54
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glavna medicinska sestra: mag. Sonja Kovač, viš. med. ses., univ. dipl. org.
e-pošta: sonja.kovac©kclj.si
telefon: 01/522 87 99

Služba za radiologijo
Bohoričeva ul. 20
Vodja:
Olivera Pečanac, dr. med.
e-pošta: olivera.pecanac@kclj.si
T: (01) 522 92 65
Vodja radioloških inženirjev:
Nuša Kotar, dipl. inž. rad.
e-pošta: nusa.kotar@kclj.si
T: (01) 522 34 05

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano
Vodja: Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
e-pošta: andreja.campa@kclj.si
Telefon: (01) 522 34 08
Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
T: (01) 522 92 13
Vodja:
Mirjana Zupančič, mag. med. bioch.
mirjana.zupancic@kclj.si
T: (01) 522 92 14
Nadzorni specialist:
doc.dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem.
katarina.trebusak@kclj.si
T: (01) 522 92 98
Ginekološka klinika
Upravljanje in vodenje
Šlajmerjeva 3, Ljubljana
Zaloška cesta 7, Ljubljana
strokovni direktor: redni prof. dr. Adolf Lukanovič, dr. med., svetnik
e-pošta: adolf.lukanovic@kclj.si
telefon: 01/522 62 01
telefaks: 01/522 61 30
poslovni direktor: mag. Peter Požun, viš. Med. teh., dipl. ekon. (UN)
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e-pošta: peter.pozun@kclj.si
telefon: 01/522 60 08
telefaks: 01/522 61 30
glavna medicinska sestra: Milica Puklavec, dipl. m. s.
e-pošta:milica.puklavec@kclj.si
telefon: 01/522 60 06
telefaks: 01/522 61 30

Klinični oddelek za ginekologijo
Zaloška 7
predstojnik: prof. dr. Borut Kobal, dr. med.
e-pošta: borut.kobal@kclj.si
telefon: 01/522 52 87
glavna medicinska sestra: Vesna Sekelj Rangus, dipl. m. s.
e-pošta: vesna.sekelj@kclj.si
telefon: 01/522 31 73

Klinični oddelek za perinatologijo
Šlajmerjeva 3
predstojnik: mag. Gorazd Kavšek, dr. med.
e-pošta: gorazd.kavsek@kclj.si
telefon: 01/522 71 88
glavna medicinska sestra: mag. Urša Vozelj, dipl. m. s.
e-pošta: ursa.vozelj@kclj.si
telefon: 01/522 61 05
Klinični oddelek za reprodukcijo
Šlajmerjeva 3
predstojnica: prof. dr. Eda Vrtačnik-Bokal, dr. med.
e-pošta: eda.vrtacnikbokal@kclj.si
telefon: 01/522 62 28
glavna medicinska sestra: Milica Puklavec, dipl. m. s.
e-pošta: milica.puklavec@kclj.si
telefon: 01/522 60 68
Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena
predstojnik: doc. dr. Leon Meglič, dr. med.
e-pošta: leon.meglic@kclj.si
telefon: 01/522 61 96, 522 36 23
glavna medicinska sestra: Bernarda Juvančič, dipl. m. s.
e-pošta: bernarda.juvancic@kclj.si
telefon: 01/522 61 07
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Stomatološka klinika
Upravljanje in vodenje
Hrvatski trg 6, Ljubljana
strokovna direktorica: izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med.,
e-pošta: martina.drevensek@kclj.si
telefon: 01/522 5346, 522 4260, 300 21 11
telefaks: 01/522 24 94
poslovna direktorica: mag. Maja Kotar, univ. dipl. ekon.
e-pošta: maja.kotar@kclj.si
telefon: 01/522 42 45, 01/300 21 12
telefaks: 01/522 24 94
glavna medicinska sestra: Marija Al Nawas, dipl. m. s.
e-pošta: marija.alnawas@kclj.si
telefon: 01/522 42 58
telefaks: 01/522 24 94
Center za ustne bolezni in parodontologijo
vodja: prof. dr. Milan Petelin, dr. dent. med.
e-pošta: milan.petelin@kclj.si
telefon: 01/522 43 80
telefaks: 01/522 24 94
Center za zobne bolezni
vodja: izr. prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.
e-pošta: ales.fidler@kclj.si
telefon: 01/522 43 83, 01 522 43 36
telefaks: 01/522 24 94
Center za stomatološko protetiko
vodja: izr. prof. dr. Igor Kopač, dr. dent. med.
e-pošta: igor.kopac@kclj.si
telefon: 01/522 43 38
telefaks: 01/522 24 94
Center za čeljustno in zobno ortopedijo
vodja: doc. dr. Jasmina Primožič, dr. dent. med.
e-pošta: jasmina.primozic@kclj.si
telefon: 01/522 42 60
telefaks: 01/522 24 94
Center za otroško in preventivno zobozdravstvo
vodja: dr. Rok Kosem, dr. dent. med.
e-pošta: rok.kosem@kclj.si
telefon: 01/522 90 26
telefaks: 01/522 24 94
Nepovezane samostojne klinike in klinični inštituti
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Klinika za infekcijske bolezni
in vročinska stanja, Ortopedska klinika, Dermatovenerološka klinika, Očesna klinika:
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poslovni direktor:
Ervin Struna, univ. dipl. prav.
e-pošta: ervin.struna@kclj.si
telefon: 01 522 38 59
Klinika za nuklearno medicino, Klinični inštitu za medicino dela, prometa in športa,
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Klinični inštitut za radiologijo, Klinični
inštitut za medicinsko genetiko, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo:
Poslovna direktorica: mag. Maja Kotar, univ. dipl. ekon.
e-pošta: maja.kotar@kclj.si
telefon: 01/522 42 45, 01/300 21 12
telefaks: 01/522 24 94

Svetovalka v poslovnih zadevah – Negovalni oddelek:
Manja Oluič, univ. dipl. ekon
e-pošta: manja.oluic@kclj.si
telefon: 01/522 43 10
telefaks: 01/522 33 21
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
Zaloška 2
telefon: 01/522 41 83
predstojnik: doc. dr. Aleksandar Aničin, dr. med.
e-pošta: aleksandar.anicin@kclj.si
telefon: 01/522 48 12, 522 39 11
telefaks: 522 48 15
glavna medicinska sestra: Jožica Mohorčič, dipl. m. s.
e-pošta: jozica.mohorcic@kclj.si
telefon: 01/522 48 18
Očesna klinika
Zaloška 29a
telefon: 01/522 19 00
telefaks: 01/522 19 60
predstojnica: prof. dr. Mojca Globočnik - Petrovič, dr. med.
e-posta: mojca.globocnik@kclj.si
telefon: 01/522 19 01
telefaks: 01/522 19 60
glavna medicinska sestra: Tatjana Nendl, dipl. m. s.,
e-pošta: tatjana.nendl@kclj.si
telefon: 01/522 19 02
Ortopedska klinika
Zaloška 9
telefon: 01/522 41 74
predstojnik: prof. dr. Vane Antolič. dr. med., višji svetnik
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e-pošta: vane.antolic@kclj.si
telefon: 01/522 41 74
telefaks: 01/522 24 74
glavna medicinska sestra: Magda Peruško, dipl. m. s.
e-pošta: magda.perusko@kclj.si
telefon: 01/522 41 75
telefaks: 01/522 24 74
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Japljeva 2
telefon: 01/522 21 10
predstojnica: doc.dr. Tatjana Lejko Zupanc,dr. med.
e-pošta: tatjana.lejko@kclj.si
telefon: 01/522 26 10
glavna medicinska sestra: Munih Jolanda, prof.zdr.vzg.
e-pošta: jolanda.munih@kclj.si
telefon: 01/522 41 11

Dermatovenerološka klinika
Zaloška 2
telefon: 01/522 41 41
telefaks: 01/522 43 33
predstojnica: prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.
e-pošta: tanja.planinsekrucigaj@kclj.si
telefon: 01/522 41 42, 522 42 80
glavna medicinska sestra: Anita Jelen, mag.zdr.nege, ET
e-pošta: anita.jelen@kclj.si
telefon: 01/ 522 41 43

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Njegoševa 4
telefon: 01/522 24 37
telefaks: 01/432 51 31
v.d. predstojnik: izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biok, svetnik
e-pošta: milan.skitek@kclj.si
telefon: 01/522 39 93
Klinični inštitut za radiologijo
Zaloška 7
telefon: 01/522 85 30
predstojnik: doc.dr. Dimitrij Kuhelj, dr.med.svetnik,
e-pošta: dimitrij.kuhelj@kclj.si
telefon: 01/522 85 30
telefaks: 01/522 24 97
vodja radioloških inženirjev: Aleš Kravanja, radiol.inž
e-pošta: ales.kravanja@kclj.si
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telefon: 01/522 35 25

Klinika za nuklearno medicino
Zaloška 7
telefon: 01/522 38 47

predstojnica: doc.dr. Zaletel Katja, dr. med.
e-pošta: katja.zaletel@kclj.si
telefon: 01/522 48 79, 522 84 49
telefaks: 01/522 22 37
glavna medicinska sestra: Jerica Zrimšek, dipl. m. s.
e-pošta: jerica.zrimsek@kclj.si
telefon: 01/522 86 83, 522 39 37

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Poljanski nasip 58
telefon: 01/522 43 34

predstojnica: doc. dr. Metoda Dodič-Fikfak, dr. med.
e-pošta: metoda.dodicfikfak@kclj.si
telefon: 01/522 43 34
telefaks: 01/522 24 78
glavna medicinska sestra:
e-pošta:
telefon:
Inštitut za medicinsko rehabilitacijo
Zaloška 7
Tekefon: 01/522 36 81
vodja: asist. dr. Nataša Kos, dr. med.
e-pošta: natasa.kos@kclj.si
telefon: 01/522 23 81
vodja fizioterapevtov: Adrijana Marc, dipl. fiziot.
e-pošta: adrijana.marc@kclj.si
telefon: 01/522 36 82

Klinični inštitut za medicinsko genetiko
predstojnik: prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik
e-pošta: borut.peterlin@kclj.si
telefon: 01/522 61 03
telefaks: 01/540 11 37
glavna medicinska sestra: Bernarda Prosenc, mag.zdrav.-soc. manag.
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e-pošta: bernarda.prosenc@kclj.si
T: 01/522 60 12

Služba bolniške prehrane in dietoterapije
Zaloška 7
telefon: 01/522 48 11
telefaks: 01/522 34 56
vodja: Mojca Blatnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol.
e-pošta: mojca.blatnik@kclj.si
telefon: 01/522 48 11, 522 49 58
telefaks: 01/522 34 56
Negovalni oddelek
Vrazov trg 1
T: (01) 522 90 00
vodja: Alma Kocjan, mag. zdr. nege
e-pošta: alma.kocjan@kclj.si
T: (01) 522 90 08, (01) 522 90 14
Oskrbovalne službe
Zaloška 7
telefon: 01/522 27 31
vodja: Irena Istenič, dipl. m. s.
e-pošta: irena.istenic@kclj.si
telefon: 01/522 27 31
telefaks: 01/522 46 55
Dispečerska služba zdravstva
Zaloška 25
telefon: 01/522 83 95
vodja: Andrej Fink, dipl. zn., univ. dipl. org.
e-pošta: andrej.fink@kclj.si; dsz@kclj.si
telefon: 01/522 83 97
Dispečerska služba zdravstva, Dispečerski center zdravstva Ljubljana
Zaloška 25
vodja: Denis Gorjup, mag. zdr. nege
e-pošta: denis.gorjup@kclj.si
telefon: 01/522 83 96
Reševalna postaja
Zaloška 25
telefon: 01/522 22 17
vodja: mag. Janez Kramar
e-pošta: janez.kramar@kclj.si;
telefon: 01/548 35 68

Klici v sili/naročanje nujnih reševalnih prevozov: 112
Naročanje nenujnih reševalnih prevozov: 080 17 84
23/46

Naročanje medkliničnih prevozov: 01/522 23 23
Dispečerska služba – informacije: 01/548 35 51
Lekarna
Zaloška 7
telefon: 01/522 23 58
telefaks: 01/432 43 41
vodja: mag. Liljana Zwitting Čop, mag. farm., spec.
e-pošta: liljana.cop@kclj.si
telefon: 01/522 23 58
telefaks: 01/432 43 41

Tehnično - vzdrževalni sektor
Zaloška 14
telefon: 01/522 85 50
telefaks: 01/522 21 90
vodja: Teo Reberšek, univ. dipl. inž. str.
e-pošta: teo.rebersek@kclj.si
telefon: 01/522 85 50
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
Japljeva 2, 1525 Ljubljana
vodja: Tatjana Mrvič, dr. med.
e-pošta: tatjana.mrvic@kclj.si
telefon:01/522 26 03
svetovalka: doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
e-pošta: mateja.logar@kclj.si
telefon: 01/522 26 06
Medicinski simulacijski center
UKC Ljubljana, Zaloška 7, I. klet
e-pošta: msc@kclj.si
vodja: prim. dr. Dušan Vlahovič, dr. med.
e-pošta: dusan.vlahovic@kclj.si
telefon: 01/522 88 11
medicinska sestra: Bojana Cosić, VMS - višji pedagog
telefon: 01/522 88 10
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3. SPLOŠNI PODATKI ZAVODU IN INFORMACIJAH S KATERIMI RAZPOLAGA
3.a

Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana) je skladno
področja zavoda:
s 4. členom Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Univerzitetni
klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/1996, 111/2000 in
9/2001) ter 1., 6. in 7. členom Statuta zavoda Univerzitetni
klinični center Ljubljana javni zdravstveni zavod terciarne ravni, ki
izvaja strokovno, pedagoško in znanstveno - raziskovalno
dejavnost.
Terciarne zdravstvene dejavnosti obsegajo:
- izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih

storitev;

- zdravljenje najtežjih bolnikov;
- oblikovanje medicinske doktrine
- uvajanje in preizkušanje novih metod zdravljenja;
- izobraževanje zdravstvenih delavcev na dodiplomski in
podiplomski stopnji;
- izvajanje raziskovalne dejavnosti;
- prenos novih dosežkov na izvajalce zdravstvenih storitev v
Republiki Sloveniji.
3.b

Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

3.c

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

Pristojni osebi:
Jure Brankovič, univ. dipl. zgod. in nov.
e-pošta: jure.brankovic@kclj.si, soj@kclj.si
telefon: 01/522 30 28
M: 051 675 321
Polona Križnar, univ. dipl. nov.
e-pošta: polona.kriznar@kclj.si, soj@kclj.si
telefon: 01/522 21 11
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3.d

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z
delovnega področja zavoda (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)

Državni predpisi

Register predpisov Slovenije

Predpisi EU

Predpisi na portalu Evropske unije v brezplačni bazi
EUR-Lex

Predpisi lokalnih skupnosti – s povezavo na register predpisov lokalnih skupnosti
www.predpisi lokalnih skupnsti

3.e

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)

Predlogi državnih
predpisov

Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
Gradiva Vlade RS (www.vlada.si)
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS
Predlogi zakonov (www.vlada.si)
Predlogi aktov (www.vlada.si)
Predlogi predpisov na portalu Evropske unije EUR-Lex (www.eurlex.europa.eu)

3.f

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški in
Naslov: Usklajena programa generalnega in strokovnega
programski dokumenti direktorja zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana za delo
zavoda UKC Ljubljana
Odgovoren za sprejem: Svet zavoda UKC Ljubljana
Oblika: Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Ne
Naslov: Letni program dela zavoda Univerzitetni klinični center
Ljubljana
Odgovoren za sprejem: Svet UKC Ljubljana
Oblika: Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da
Naslov: Letni finančni načrt poslovanja zavoda Univerzitetni
klinični center Ljubljana
Odgovoren za sprejem: Svet UKC Ljubljana
Oblika: Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da
Naslov: Letni plan nabav medicinske in nemedicinske opreme
zavoda Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Odgovoren za sprejem: Svet UKC Ljubljana
Oblika: Klasična in elektronska oblika
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Objava na spletni strani: Ne
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Poročila o delu in
druga poročila

Naslov: Poročilo o delu zavoda Univerzitetni klinični center
Ljubljana za preteklo leto
Odgovoren za sprejem: Svet UKC Ljubljana
Oblika: Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da
Naslov: Poročilo o finančnem poslovanju zavoda Univerzitetni
klinični center Ljubljana za preteklo leto
Odgovoren za sprejem: Svet UKC Ljubljana
Oblika: Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da

Stališča, mnenja,
analize in študije
Navodila in okrožnice
3.g

Naslov: Poročilo o strokovnih in znanstveno – raziskovalnih
dosežkih zavoda Univerzietni klinični center Ljubljana
Odgovoren za sprejem: Svet UKC Ljubljana, Strokovni svet UKC
Ljubljana
Oblika: Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da
/
/

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Seznam vrst upravnih postopkov UKC Ljubljana:
- Izvaja postopke odločanja o zahtevah za dostop do IJZ po
zakonu o dostopu do IJZ, kjer se uporabljajo tudi določbe
ZUP;
- Obravnava zahteve za posredovanje osebnih podatkov, ki
so vložene po Zakonu o pacietovih pravicah;
- Obravnava zahteve za posredovanje osebnih podatkov,
vložene po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

3.h

Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Seznam evidenc

- Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
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.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzietni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
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osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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: /
- Register prejemnikov delov človeškega telesa (IVZ 9)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljati zdravstveno stanje prejemnikov delov človeškega
telesa.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register žilnokirurških bolnikov (IVZ 27)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja žilnokirurških bolnikov.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo
osebe, na katero se podatki nanašajo. Pogoj dostopa: varovanje
osebnih podatkov.
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Navedba povezave z drugimi javnimi evidencami:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)

- Register bolnikov s sladkorno boleznijo in prirojenimi
presnovnimi motnjami in endokrinopatijami (IVZ 28)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja zdravstvenega stanja bolnikov s sladkorno boleznijo
in vrojenimi presnovnimi motnjami in endokrinopatijami.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register hemofilikov (IVZ 33)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja, vrednotenja in načrtovanja zdravstvenega varstva
hemofilikov.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo
osebe, na katero se podatki nanašajo. Pogoj dostopa: varovanje
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osebnih podatkov.
Navedba povezave z drugimi javnimi evidencami:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register rizičnih otrok (IVZ 34)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja in načrtovanja zdravstvenega varstva rizičnih otrok.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerziettni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register cerebrovaskularnih bolnikov (IVZ 35)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja kakovosti življenja bolnikov s cerebrovaskularnimi
boleznimi.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
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Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register ekstrapiramidnih bolnikov (IVZ 36)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja incidence in prevalence ekstrapiramidnih bolezni in
načrtovanja zdravljenja.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register oseb s cerebralno paralizo (IVZ 39)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja in načrtovanja zdravstvenega varstva otrok s
cerebralno paralizo.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerziettni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register bolnikov s kronično vnetno boleznijo črevesa
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(IVZ 40)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja in načrtovanja zdravstvenega varstva bolnikov s
kronično vnetno boleznijo črevesa.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni
(IVZ 45)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja ogroženih oseb, načrtovanja preventivnih ukrepov in
ocenjevanja njihove učinkovitosti.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register hudo poškodovanih bolnikov (IVZ 11)
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Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)

Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
zbiranja podatkov, spremljanja in vrednotenja zdravstvenega
stanja hudo poškodovanih bolnikov.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register slepih in slabovidnih oseb v Republiki Sloveniji
(IVZ 42)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja in proučevanja položaja slepih, organiziranja in
izvajanja aktivnosti za ohranitev zdravja slepih in slabovidnih.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
- Register o zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (IVZ
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13)
Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št.
65/2000)
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike z namenom
spremljanja in proučevanja pojavnosti in okoliščin nastanka
zastrupitev
ter
drugih
učinkov
kemikalij
z
namenom
preprečevanja škodljivih učinkov kemikalij, njihovega zdravljenja
ter izobraževanja strokovnih delavcev in osveščanja javnosti.
Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu ali
računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki
imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki,
policija,…). 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:
Povezava z osnovno medicinsko dokumentacijo (IVZ 1)
3.i

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Ime zbirke: Bolnišnični informacijski sistem (Birpis,
hipokrat, Thinkmed, Obračun zdravstvenih storitev,
vodenje registrov)
Opis namena zbirke: Administrativno spremljanje bolnišničnega
in ambulantnega zdravljenja bolnikov, zaračunavanje opravljenih
storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje
podatkov za zunanje inštitucije, podatki o zdravstveni obravnavi.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Kliničnega centra
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)
Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem (Winpis)
Opis namena zbirke: Materialno in finančno-računovodsko
poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP in ZGD
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
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Univerzietnega Kliničnega centra
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)
Ime zbirke: Planski in dejanski razpored z elektronskim
evidentiranjem prisotnosti na delu z obračunom plač
Opis namena zbirke: Evidentiranje prisotnosti na delu in obračun
plač
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)
Ime zbirke: RIS/PACS
Opis namena zbirke: Podpora radiološki slikovni diagnostiki
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Kliničnega centra
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)
Ime
zbirke:
Laboratorijski
naročanjem preiskav (LIS)

informacijski

sistem

z

Opis namena zbirke: Vrednosti laboratorijskih preiskav
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Kliničnega centra
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)
Ime zbirke: Kadrovski informacijski sistem (KIS)
Opis namena zbirke: Upravljanje s kadri
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)
Ime zbirke: Evidenca osnovnih sredstev
Opis namena zbirke: Upravljanje z osnovnimi sredstvi
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Javno dostopna evidenca
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Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)
Ime zbirke: Klinični inštitut za nevrofiziologijo
Opis namena zbirk:e Podpora procesu zdravljenja
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Informacije so lokalne
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univderzitetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: : dostop za KO za nevrofiziologijo )
Ime zbirke: KO za torakalno kirurgijo
Opis namena zbirk: Podpora procesu zdravljenja
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Informacije so lokalne
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzietnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: dostop za KO za torakalno kirurgijo)

Ime zbirke: Lekarna
Opis namena zbirk: Podpora procesu lekarniškega poslovanja
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: dostop za Lekarno)
Ime zbirke: Reševalna postaja
Opis namena zbirk: Podpora prevozom bolnikov
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerziettetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: dostop za Reševalno postajo)
Ime zbirke: KO za hematologijo
Opis namena zbirk: Podpora laboratoriju Način pridobivanja
podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek
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Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra
(omejitve dostopa: dostop za Interno kliniko)
Ime zbirke: Informacijski sistem za bolniško prehrano
Opis namena zbirk: Podpora procesu priprave obrokov
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: dostop za Bolniško prehrano)
Ime zbirke: Klinika za nuklearno medicino
Opis namena zbirk: Podpora procesu zdravljenja
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: dostop za Kliniko za nuklearno medicino)
Ime zbirke: Centralna sterilizacija
Opis namena zbirk Podpora procesu sterilizacije
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju
Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana
(omejitve dostopa: dostop za Centralno sterilizacijo)
Ime zbirke: Interni elektronski imenik UKC Ljubljana
Opis namena zbirke: Dostop do podatkov o internih telefonskih
številkah in elektronskih naslovov za uporabnike omrežja UKC
Ljubljana
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: interni dostop
Dostop do zbirke: Interne informacije
Ime zbirke: Spletne strani UKC Ljubljana
Opis namena zbirk: Dostop do podatkov objavljenih na spletnih
straneh UKC Ljubljana
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Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.kclj.si
Dostop do zbirke: Dostop do interneta

3.j

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov

Interni splošni akti
zavoda

Postopki imenovanj

Vrste: statut, pravilniki, poslovniki
Odgovoren za sprejem:Svet zavoda UKC Ljubljana in soglasje
ustanovitelja – Vlade RS (za statut), Generalni direktor (za
poslovnike in pravilnike)
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da
Vrsta: informacije glede postopka imenovanja generalnega
direktorja zavoda (sklep Sveta zavoda UKC Lj o razpisu, objava
razpisa, poročilo o izboru, sklep o imenovanju)
Odgovoren za sprejem:Svet zavoda UKC Ljubljana in soglasje
ustanovitelja – Vlade RS
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da delno (samo objava razpisa)
Vrsta: informacije glede postopka imenovanja strokovnega
direktorja zavoda (sklep Sveta zavoda UKC Ljubljana o razpisu,
objava razpisa, poročilo o izboru, sklep o imenovanju)
Odgovoren za sprejem:Svet zavoda UKC Ljubljana
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da delno (samo objava razpisa)
Vrsta: informacije glede postopka imenovanja glavne medicinske
sestre zavoda (sklep Sveta zavoda UKC Ljubljana o razpisu,
objava razpisa, poročilo o izboru, sklep o imenovanju)
Odgovoren za sprejem:Svet zavoda UKC Ljubljana
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da delno (samo objava razpisa)

Sprejeti sklepi
organov in teles
zavoda

Vrsta: informacije glede postopkov imenovanja drugih delavcev
zavoda s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (sklep Sveta
zavoda UKC o razpisu, objava razpisa, poročilo o izboru, sklep o
imenovanju)
Odgovoren za sprejem:Svet zavoda UKC Ljubljana, generalni
direktor
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da delno (samo objava razpisa)
Vrsta: Sprejeti sklepi sej sveta zavoda
Odgovoren za sprejem:Predsednik sveta zavoda UKC Ljubljana
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Ne
Vrsta: Sprejeti sklepi sej strokovnega sveta zavoda
Odgovoren za sprejem:Strokovni direktor UKC Ljubljana
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Ne
Vrsta: Sprejeti sklepi sej strokovnega sveta zdravstvene nege
zavoda
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Novice o delovanju
zavoda

Informacije o javnih
naročilih

Informacije o
človeških virih

Poslovna in finančnoračunovodska
dokumentacija

Odgovoren za sprejem:Glavna medicinska sestra zavoda UKC
Ljubljana
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Ne
Vrsta: Sporočila za javnost vodstva zavoda Univerzietni Klinični
center Ljubljana
Odgovoren za sprejem:Generalni direktor UKC Ljubljana,
Strokovni direktor UKC Ljubljana, Glavna medicinska sestra UKC
Ljubljana, Služba za odnose z javnostmi
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da
Vrsta: Dokumenti v zvezi s postopki izvedbe javnih naročil
Odgovoren za sprejem: g. Iztok Povše, univ. dipl. ekon., vodja
Službe za javna naročila
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Da
Vrsta: kadrovski načrti in drugo gradivo kadrovskega
načrtovanja, dokumentarno gradivo o zaposlovanju, imenovanju
in razrešitvah, razporejanju, napredovanju ter prenehanju
delovnega razmerja, dokumentarno gradivo o sistemu plač in
sistemu nagrajevanja, dokumentarno gradivo o strokovnem
izobraževanju in usposabljanju (npr. programi izobraževanja,
študij ob delu, seminarji in tečaji, študijska potovanja in
specializacije, strokovni izpiti), dokumentarno gradivo s področja
varstva pri delu (npr. o načrtovanju varstva, usposabljanju
delavcev, sprejetih ukrepih, inšpekcijskih odločbah)
Odgovoren za sprejem: Generalni direktor
Oblika: Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Ne
Vrsta: Podatki poslovne, finančne in računovodske dokumentacije
zavoda UKC Ljubljana
Odgovoren za sprejem: Generalni direktor
Oblika:Klasična in elektronska oblika
Objava na spletni strani: Ne
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4. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij:

NEPOSREDEN DOSTOP
- OSEBNO V PROSTORIH ZAVODA UNIVERZITETNI
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno
zglasite v zavodu Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, SI-1525 Ljubljana, upravna zgradba in
sicer pri: ga. Luciji Mak Uhan (pritličje, levo) v času uradnih
ur: torek in četrtek med 11.00 in 13.00 uro. Informacije so
vam na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od uslužbencev.
Tovrstne informacije so v večini na voljo na oglasni deski zavoda,
informacijski točki zavoda in v posameznih brošurah.
- PO ELEKTRONSKI POTI
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na
internetu, in sicer na spletnih straneh zavoda UKC z naslovom
http://www.kclj.si oziroma na elektronskem naslovu: info@kclj.si
Uporabniki do portala lahko dostopajo z običajnimi brskalniki,
informacije na portalu pa se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.
Prav tako pa je mogoče v elektronski obliki dostopati tudi do
Informacijske točke (info točka) zavoda Univerzietni Klinični
center Ljubljana
(informacijsko – lokacijski portal) v glavni avli Univerzitetneega
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih
Univerzitetnega kliničnega centra ali na svetovnem spletu, vam
bodo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo 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 – če to lahko stori brez kakršnegakoli
predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko
zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko
določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni
podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev
varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti
davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi
upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi
postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z
notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo
razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti
zavoda in drugi. V teh primerih lahko zavod pod določenimi
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pogoji prosilcu omogoči delni dostop.
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 (odvisno od vaše zahteve).
- OSEBNO V PROSTORIH ZAVODA UNIVERZITETNEGA
KLINIČNIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih
zavoda
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, SI-1525 Ljubljana, upravna zgradba in sicer pri:
ga. Luciji Mak Uhan (pritličje levo) in sicer ustno ali pisno na
zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve,
kot je pojasnjeno v nadaljevanju.
Ustna zahteva
V času uradnih ur se lahko zglasite pri uradni osebi za
posredovanje informacij javnega značaja, v času uradnih ur:
ponedeljek in sreda med 11.00 in 12.00 uro v zavodu
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, SI1525 Ljubljana, upravna zgradba in sicer pri: ga. Luciji Mak
Uhan (pritličje – levo) Služba za odnose z javnostmi UKC
Ljubljana.
Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, ne
plačate upravne takse za vlogo in je takšna zahteva povsem
brezplačna, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete
vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je
mogoče samo na podlagi pisne zahteve.
Zahteva osebno na zapisnik
Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na zavodu. V tem
primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj).
Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v času uradnih
ur.
- PISNA ZAHTEVA POSLANA PO POŠTI
Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko
pošljete po pošti na naslov zavoda Univerzitetni klinični center
Ljubljana; Zaloška cesta 2, SI-1525 Ljubljana z oznako: IJZ
Služba za odnose z javnostmi, UKC Ljubljana oziroma na
naslov posameznega oddelka ali oddate osebno na zavodu med
uradnimi urami.
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.
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Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso.
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaj pisno, uživate
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 bodo pozvali, naj zahtevo dopolnite.
Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje
informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki
kataloga).
Zavod vam je dolžen posredovati informacijo le, če jo dejansko
poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja
informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo,
če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov.
Razlogi, ki
so določeni v
6. členu Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja, so npr. tajni podatek; poslovna
skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih
podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega
postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega
postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka;
podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim
delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in
drugi. V teh primerih vam lahko zavod pod določenimi pogoji
omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).
V primeru 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
pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je
mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim
sodiščem).
- PREKO TELEFONA
Podobno kot osebno lahko zahtevo podatke tudi preko telefona
(01/522 30 28, 01/522 32 61). Če boste zahtevo podali
telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop
do informacij javnega značaja.
Enako kot pri osebni ustni zahtevi, je tudi ta zahteva takse prosta
in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.
- PO ELEKTRONSKI POTI
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate
tudi po elektronski poti na elektronski naslov: soj@kclj.si. Pri
čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot
enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec
drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti.
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Elektronska zahteva enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko 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. To pomeni, da je vaša zahteva takse
prosta (brezplačna), vendar pa v primeru zavrnitve ni mogoča
pritožba.
Pravice prosilca in obveznosti zavoda v primeru, da zahtevo
podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v
prostorih zavoda ali preko telefona.
Elektronska pisna zahteva
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je,
če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate
upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato
potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih
overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo (Center Vlade
RS za informatiko, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).
Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko
zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno
navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.
Za pisno zahtevo je potrebno plačati upravno takso. Več o vsebini
in pa zahteve si preberite zgoraj, kjer je opisan tudi postopek s
pisno zahtevo, poslano po pošti.
- 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), vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam
omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo
dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z
zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili
iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno
prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v
fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo
informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili
nedostopne. Vse to bodo storili le v primeru, če s tem ne bodo
ogrozili zaupnosti dokumenta.
Med informacije iz 6. člena zakona, ki se štejejo za izjeme in
torej niso informacije javnega značaja, do katerih bi bili prosilci
upravičeni, na primer sodijo tajni podatki; poslovne skrivnosti;
osebni podatki, ki pomenijo kršitev varstva osebnih podatkov;
podatki, ki pomenijo kršitev zaupnosti davčnega postopka;
podatki, pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega postopka in
katerih razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatki iz
dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem
oziroma dejavnostjo zavoda in bi njihovo razkritje povzročilo
motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda itd.
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DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI
Po svojih najboljših močeh bomo zagotovili informacije v obliki in
nan način, ki bo primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami. V
sodelovanju z Očesno kliniko UKC Ljubljana bomo po potrebi
vsebine prilagodili slepim in slabovidnim.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam štirih
najpogosteje
zahtevanih informacij
oziroma tematskih
sklopov

Informacija: informacije javnega značaja, vezane na
organizacijo, strokovno – organizacijska
vprašanja in poslovanje zavoda Univerzietni
klinični center Ljubljana
Opis:
informacije javnega značaja, ki zanimajo intero in
zunanjo javnost
Dostop:
Klasična in elektronska oblika
Seznam:
informacije, ki se nanašajo na:
- plače zaposlenih
- na odškodninske zahtevke
- na tožbe
- novinarska vprašanja
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6. STROŠKOVNIK

STROŠKOVNIK PONOVNE UPORABE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Oznaka
TD1
TD2
TD3
TD4
TD5
TD6
TD7
IJZ1
IJZ2
IJZ3

Storitev
Laserska fotokopija A4 ČB
Barvna fotokopija A4
Vezava do 20 mm
Fotokopija A4 (do 120 g)
Fotokopija A4 (nad 120 g)
Fotokopija A3 (do 120 g)
Fotokopija A3 (nad 120 g)
Ura dela nezdrav.sodelav. srednji kader v SUPAS
Ura dela nezdrav.sodelav. univerzitetni kader v SUPAS
Ura dela nezdrav.sodelav. administrativni kader v SUPAS

cena
0,10 €
0,50 €
1,55 €
0,06 €
0,10 €
0,15 €
0,18 €
25,30 €
36,30 €
18,10 €
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