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 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 
Naziv organa 

  
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 

 

 

Odgovorna 
uradna 
oseba   

Prim. dr. Ivan Eržen, direktor 

 

 

Datum prve 
objave 
kataloga   

2. 1. 2014 

 

 

Datum 
zadnje 
spremembe   

19. 6. 2014 

 

 

Katalog je 
dostopen na 
spletnem 
naslovu 

  

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nijz.si 

 

 

Druge oblike 
kataloga   

Tiskana oblika je dostopna na sedežu NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do petka 
od 9. do 14. ure v Uradu direktorja.  

 

 

 

  

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH, S KATERIMI RAZPOLAGA 

 

 2.a Podatki o organizaciji organa 

 

Kratek opis delovnega 
področja zavoda: 

  

NIJZ je nacionalni inštitut, katerega glavni namen je proučevanje, varovanje in 
zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije (RS) s pomočjo preventivnih 
ukrepov.  

Ključne dejavnosti NIJZ, ki jih financira Ministrstvo za zdravje RS, obsegajo 
zagotavljanje podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva, spremljanje in 
ocenjevanje zdravja prebivalstva; prepoznavanje groženj zdravju in oblikovanje 
ukrepov za njihovo obvladovanje; krepitev zdravja in oblikovanje strokovnih podlag 
za sprejemanje zdravju naklonjenih politik; programe in ukrepe za preprečevanje 
bolezni; spremljanje in ocenjevanje sistema zdravstvenega varstva; razvoj 
strokovnjakov javnega zdravja ter raziskave v javnem zdravju.  

NIJZ opravlja tudi zdravstvene storitve, ki jih financira Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS), in sicer upravlja in deloma izvaja državni program 
presejanja za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb debelega črevesa in 
danke (SVIT), koordinira izvajanje nacionalnega programa preventive srčno-žilnih 
bolezni v primarni zdravstveni dejavnosti, izvaja zdravstvene storitve, ki se nanašajo 
na zagotavljanje neprekinjene preskrbe s cepivi in imunoglobulini v RS ter nekatere 
druge naloge preventivnega zdravstvenega varstva na terciarni ravni.  

Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje 
tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih 
javnozdravstvenih problemov prebivalstva. 

NIJZ ima približno 380 zaposlenih. Več kot polovica zaposlenih ima najmanj 
univerzitetno izobrazbo. 

NIJZ vodi direktor, upravlja pa Svet zavoda. Strokovno dejavnost NIJZ načrtuje, 
obravnava in usmerja Strokovni svet NIJZ.   

  

 

 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot: 

  

NIJZ je organiziran v centralno enoto (znotraj katere je organiziranih osem centrov in  
tri skupne strokovne službe) in devet območnih enot.  

Centralna enota (Trubarjeva 2, Ljubljana): 

- Center za proučevanje in razvoj zdravja, predstojnica Ada Hočevar Grom 

 



 

- Center za nalezljive bolezni, predstojnica prim. dr. Alenka Kraigher 

- Center za zdravstveno ekologijo, predstojnik Peter Otorepec 

- Center za zdravstveno varstvo, predstojnik dr. Tit Albreht 

- Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, predstojnica 
Jožica Maučec Zakotnik 

- Center za informatiko v zdravstvu, predstojnik dr. Matic Meglič 

- Zdravstveno podatkovni center, predstojnica Metka Zaletel 

- Center za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost, predstojnica mag. 
Marija Magajne 

   

Območne enote: 

-        Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, predstojnica prim. dr. Alenka Trop 
Skaza  

-        Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper, predstojnik Milan Krek 

-        Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj, predstojnica Alenka Hafner 

-       Območna enota Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana, predstojnica Nives Letnar 
Žbogar 

-        Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, predstojnica Olivera 
Stanojević-Jerković 

-        Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota, 
predstojnica Teodora Petraš 

-        Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, 
predstojnik doc. dr. Marko Vudrag 

-        Območna enota Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto, predstojnica Bonia 
Miljavac 

-        Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem, 
predstojnica Neda Hudopisk 

 

Skupne strokovne službe (Trubarjeva 2, Ljubljana): 

- Služba za splošne zadeve, vodja Vesna Vižintin Šporn 

- Finančno računovodska služba, vodja Karmen Niklanovič 

- Služba za preskrbo s cepivi, vodja Staša Javornik 

  

 
 
Organigram organa:  

  
Organigram_NIJZ_verz_zadnja.pdf  

 

 

Kontaktni podatki: 

 

  

Nacionalni inštitut za javno zdravje  

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana 

 

Telefon: +386 1 2441 400  

Faks: +386 1 2441 447 

E-pošta: info@nijz.si 

 

Več o organizaciji in dejavnostih NIJZ: http://www.nijz.si.  

Organigram NIJZ je dostopen na http://www.nijz.si v rubriki Predstavitev.   
  

 

 

 

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

 
Uradna oseba:  A 

 

Prim. dr. Ivan Eržen, direktor, NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Telefon: + 386 1 
 

../../../../../../../../../../Local%20Settings/Temp/XPgrpwise/Organigram_NIJZ_verz_zadnja.pdf
mailto:info@nijz.si
http://www.nijz.si/
http://www.nijz.si/


 

2441 402, Faks: + 386 1 2441 447, E-pošta: info@nijz.si. 

 

 

Kontaktna oseba:  A 
 

Sanda Potočnik Rožič, Urad direktorja NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Telefon: + 
386 1 2441 402, Faks: + 386 1 2441 447, E-pošta: sanda.rozic@nijz.si 

 

 

 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

 

Državni predpisi 

  

Povezava na državni register predpisov  

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 
13/93, 9/96, 29/98, 77/98 Odl. US: Up 53/96, 6/99, 56/99-ZVZD, 99/01, 42/02-ZDR, 
60/02, 11/03 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/03, 20/04-UPB1, 62/05 Odl.US: U-I-390/02-
27, 76/05, 100/05-UPB2, 100/05 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/06 Odl.US: U-I-277/05-32, 
38/06, 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/08, 118/08 
Skl.US: U-I-163/08-12, 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/10-ZUPJS, 87/11 in 40/12-

ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV,  91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C 

in 111/13 - ZMEPIZ-1) 

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 popr., 37/95, 8/96, 
59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04, 36/04 - UPB1, 
80/04, 23/05 - UPB2, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 – 
ZUJF, 14/13) 

 

Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95, 25/04 Odl. US, 47/04 ZdZPZ, 
119/05, 33/06 UPB-1)  

 

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00)  

 

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01; neuradno prečiščeno 
besedilo)  

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna 
prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček in glede 
katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.   

 
 
Predpisi EU 

  

Povezava na Portal EUR-Lex  

 

 

 
 
 

Interni akti zavoda 

  

Sklep o ustanovitvi: sklep_NIJZ.pdf 

 

- Pravilnik o notranji organizaciji 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

- Pravilnik o prvih volitvah predstavnikov delavcev v svet NIJZ 

- Pravilnik o delovnem času 

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 

-           Pravilnik o službenih potovanjih 

-           Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v NIJZ 

    
 

 

 2.d Seznam predlogov predpisov 

 

Predlogi predpisov 

  

Seznam predlogov predpisov:  

NIJZ je predlagatelj Programa cepljenja in zaščite z zdravili, ki ga s pravilnikom določi  
minister za zdravje. Veljavni program najdete tukaj.  
NIJZ ni predlagatelj drugih predpisov.   
Povezava na spletno stran Državnega zbora. 

 

 

 

http://zakonodaja.gov.si/
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1992-01-0459?OpenDocument
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1993-01-0582?OpenDocument
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19969&stevilka=414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199829&stevilka=1145
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199877&stevilka=3846
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19996&stevilka=214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200199&stevilka=4848
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200242&stevilka=2006
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200260&stevilka=2883
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200311&stevilka=464
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003126&stevilka=5383
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200420&stevilka=872
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200562&stevilka=2774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3383
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4361
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200638&stevilka=1558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200791&stevilka=4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200871&stevilka=3116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008118&stevilka=5140
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105675
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300|RS-21|2802|785|O|
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134125
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1992-01-0460?OpenDocument
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1569
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111881
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199569&stevilka=3133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200447&stevilka=2236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005119&stevilka=5311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200065&stevilka=2969
http://www.uradni-list.si/1/content?id=15833
http://www.uradni-list.si/1/content?id=29473
http://www.stat.si/doc/stat_urad/ZDSta_neuradno%20prečiščeno%20besedilo.pdf
http://www.stat.si/doc/stat_urad/ZDSta_neuradno%20prečiščeno%20besedilo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
../../../../../../../../../../Local%20Settings/Temp/ustanovitveni%20dokumenti/sklep_NIJZ.pdf
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_preventivo_in_razvoj_javnega_zdravja/obvladovanje_nalezljivih_bolezni/cepljenje/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/


 

 2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

 

Sprejeti strateški in 
programski dokumenti: 

  

Sprejete strateške in programske dokumente najdete na: 
http://www.nijz.si/letna_porocila_dokumenti 

 

 

 

Predlagani strateški in 
programski dokumenti:   

/ 

 

 

 

 2.f Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov 

 

Seznam postopkov: 

  

NIJZ odloča o dostopu do informacij javnega značaja, sicer pa ne vodi upravnih, 
zakonodajnih in drugih postopkov.  

 

 

 

 2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

 

Seznam evidenc: 

  

NIJZ je pooblaščen za vodenje naslednjih podatkovnih zbirk (več o zbirkah in njihovi opisi 
na http://www.nijz.si/podatkovne_zbirke): 

IVZ 2: Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva 
   - IVZ 2.1: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih 
   - IVZ 2.2: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih od 0-6 let 
   - IVZ 2.3: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine 
   - IVZ 2.4: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk 
   - IVZ 2.5: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v 
prometu in športnikov 
IVZ 3: Evidenca začasne / trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, 
spremstva in drugih vzrokov 
IVZ 5: Evidenca poškodb pri delu 
IVZ 6: Evidenca patronažne zdravstvene nege 
IVZ 7: Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti 
IVZ 8: Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
IVZ 10: Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
IVZ 12: Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
IVZ 14. Evidenca obravnave uživalcev drog 
IVZ 15: Evidenca o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov 
IVZ 16: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov 
IVZ 17: Perinatalni informacijski sistem 
IVZ 18: Register žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi 
materničnega vložka (IUV) 
IVZ 19: Fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti 
IVZ 21: Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve 
IVZ 46: Zdravniško poročilo o umrli osebi 
IVZ 48: Evidenca nalezljivih bolezni 
IVZ 49: Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja 
IVZ 51: Register stranskih pojavov po cepljenju 
IVZ 54: Evidenca o delu zobne ordinacije 
IVZ 55: Evidenca o rezultatih preventivnih pregledov zob in ustne votline 
IVZ 56: Evidenca o delu specialistično-ambulantne službe 
IVZ 60: Evidenca zdravstvenovzgojnega dela 
IVZ 64: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept 
IVZ 71: Evidenca preskrbe prebivalstva s pitno vodo 
IVZ 72: Evidenca higienske ustreznosti vode 
IVZ 73: Register kopalnih voda 
EHIS - Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (European Health Interview Survey) 
SPP obravnave - Skupine primerljivih primerov 

  

 

 

 

 2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

Seznam zbirk: 

  

IVZ 1: Osnovna medicinska dokumentacija 

IVZ 2: Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva  

http://www.nijz.si/letna_porocila_dokumenti
http://www.nijz.si/podatkovne_zbirke
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=65&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=52&_5_PageIndex=1&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=52&_5_PageIndex=1&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=51&_5_PageIndex=1&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=75&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=53&_5_PageIndex=1&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=54&_5_PageIndex=1&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=54&_5_PageIndex=1&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=57&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=29&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=56&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=55&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=58&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=105&pi=5&_5_id=788&_5_PageIndex=0&_5_groupId=155&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=105-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=73&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=347&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5_id=828&_5_PageIndex=0&_5_groupId=185&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=46-5.0.


 

IVZ 2.1: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih 

IVZ 2.2: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih od 0-6 let 

IVZ 2.3: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine  

IVZ 2.4: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk  

IVZ 2.5: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v 
prometu in športnikov 

IVZ 3: Evidenca začasne / trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, 
spremstva in drugih vzrokov 

IVZ 5: Evidenca poškodb pri delu 

IVZ 6: Evidenca patronažne zdravstvene nege 

IVZ 7: Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni 
dejavnosti 

IVZ 8: Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 

IVZ 10: Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 

IVZ 12: Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 

IVZ 14: Evidenca obravnave uživalcev drog 

IVZ 15: Evidenca o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov 

IVZ 16: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov 

IVZ 17: Perinatalni informacijski sistem 

IVZ 18: Register žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi 
materničnega vložka (IUV) 

IVZ 19: Fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti 

IVZ 21: Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve 

IVZ 46: Zdravniško poročilo o umrli osebi 

IVZ 48: Evidenca nalezljivih bolezni 

IVZ 49: Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja 

IVZ 50: Evidenca varstva prebivalstva pred steklino 

IVZ 51: Register stranskih pojavov po cepljenju 

IVZ 52: Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa 

IVZ 53: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (SPB) 

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka 
na debelem črevesu in danki – Program Svit 

Nacionalni čakalni seznam 

Evidenca zaposlenih  

Kadrovsko-obračunska evidenca zaposlenih 

Evidenca o poškodbah pri delu  

Dnevnik obiskov 

Evidenca ključev 

Evidenca dostopnih kartic (pristopna kontrola) in registracija delovnega časa 

Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih 

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja 

Evidenca uporabnikov knjižnice NIJZ 

Evidenca anketirancev 

Več o zbirkah podatkov na: http://www.nijz.si/podatkovne_zbirke  

 

 

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

http://www.nijz.si/podatkovne_zbirke


 

 

Seznam vsebinskih 
sklopov: 

  

 1. Podatki o pomembnejših dogodkih, aktualnih novicah in novostih  

 2. Informacije v zvezi z organizacijo in notranjim poslovanjem  

 3. Informacije o uradnih postopkih: na zahtevo  
4. Informacije o človeških virih: Objave prostih delovnih mest so na voljo v 
Službi za splošne zadeve: + 386 1 2441 552, Faks: + 386 1 2441 447, E-pošta: 
kadrovska.sluzba@nijz.si. 
5. Informacije o javnih financah in javnih naročilih: Objave razpisnih   
dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil so na voljo na naši spletni 
strani www.nijz.si. Več informacij v Finančno računovodski službi: + 386 1 2441 
441, Faks: + 386 1 2441 447, E-pošta: javna.narocila@nijz.si.  

 6. informacije o komunikaciji z drugimi organi: na zahtevo 

 7. informacije o materialnih virih in stvarnem premoženju: na zahtevo. 

 8. razne oblike tiskanih informacij: 
http://www.nijz.si/e-gradiva 

 9. ostalo: 

Zdravstveni statistični letopis (redna letna publikacija) 

Zdravje v Sloveniji – redna publikacija 

Register zdravil 

Metodološka navodila  

Zborniki strokovnih srečanj 

Bilten Ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu 

Zdravstveno varstvo  

Katalog zdravstveno-vzgojna gradiva 

Ambulantno predpisovanje zdravil 

Letna nacionalna poročila o stanju na področju drog 

Letna in četrtletna poročila o prijavljenih primerih okužbe s HIV  

Letna in četrtletna poročila o prijavljenih primerih SPO (spolno prenosljivih 
bolezni)   

Več na http://www.nijz.si. 
 

 

 

 

 

 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Neposreden dostop: 

  

Neposreden dostop do pomembnejših informacij javnega značaja NIJZ je omogočen 

preko uradnih spletnih strani: http://www.nijz.si. Za brskanje po naših spletnih 

straneh potrebujete spletni brskalnik.  

Fizični dostop: Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana (od ponedeljka do petka od 10. do 14. 
ure).  

 

 

Dostop na podlagi 
posebne zahteve: 

  

Neformalna zahteva:  

 npr. ustno, preko telefona ali po elektronski poti 

Če zahtevne informacije ne vsebujejo varovanih podatkov po ZDIJZ, NIJZ takšni vlogi 
ugodi in prosilcu omogoči dostop do informacij. Neformalna zahteva ne šteje za vlogo 
v upravnem postopku in v zvezi z njo prosilec nima možnosti pritožbe po ZDIJZ. 

Formalna zahteva: 

 zahteva podana ustno na zapisnik,  

 pisna zahteva po pošti oziroma po elektronski pošti.  

Zahteva mora vsebovati: 

 navedbo organa, ki se mu pošilja,  

 osebno ime ali firmo prosilca (z navedbo morebitnega zastopnika ali 
pooblaščenca),  

 

http://www.ivz.si/aktualno
http://www.ivz.si/o_institutu
http://www.nijz.si/e-gradiva
http://www.nijz.si/
http://www.nijz.si/


 

 naslov prosilca (oziroma naslov zastopnika oziroma pooblaščenca), 

 opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti,  

 način, na katerega želi biti prosilec z informacijo seznanjen (npr. elektronski 
zapis, fotokopija).  

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov info@nijz.si  
  
  

 

 

Dostop za ljudi s 
posebnimi potrebami: 

  

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi 
potrebami. 

Prosilci se lahko zglasijo osebno na NIJZ, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na 
njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.  

  
  

 

 

 

 4. STROŠKOVNIK IN CENIK 

 

Cenik za 
posredovanje 
informacij javnega 
značaja: 

  

Ostalo: vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Pri posredovanju 
zaračunamo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega 
značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).  

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja: 

Cene materialnih stroškov za posredovanja informacij javnega značaja (v ceno ni 
vključen DDV): 

1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR, 

2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR, 

3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR, 

4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR, 

5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR, 

6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR, 

7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR, 

8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 EUR, 

9. posnetek na eni videokaseti 4,17 EUR, 

10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 EUR, 

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR, 

12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 
1,25 EUR, 

13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR, 

14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 
0,13 EUR, 

15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne 
storitve. 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, prav tako je brezplačno 
telefonsko posredovanje informacij, posredovanje informacij po elektronski pošti in 
posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani. 
Prosilec za dostop do informacije javnega značaja je oproščen plačila materialnih 
stroškov, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, 
elektronski zapis itd.), če ti ne presegajo zneska 10 EUR (z vključenim DDV) razen, kadar 
organ zaračuna materialne stroške posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne 
uporabe. V kolikor stroški posredovanja informacij presegajo 83,46 EUR (z vključenim 
DDV), se lahko zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij se obračunajo 
dejansko nastali stroški in prosilcu se izda račun. Če polog presega dejanske materialne 
stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Organ lahko 
določi, da mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij najkasneje v petnajstih 

 

mailto:info@nijz.si


 

dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa. Stroškovnik je sestavljen na 
podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 76/2005 in nasl.). 

 

Ljubljana, 2. 1. 2014                          

 

 

Stroškovnik 
materialnih stroškov 
za ponovno uporabo 
informacij javnega 
značaja: 

  

Če mora NIJZ zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu 
posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem 
nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna v skladu s Stroškovnikom za 
posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja. 
 
NIJZ lahko, poleg materialnih stroškov, za ponovno uporabo informacij v pridobitne 
namene zaračuna ceno, razen v primeru uporabe z namenom informiranja, 
zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti in uporabe informacij s strani 
medijev (34a. člen ZDIJZ).  

  

 

  

5. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Najpogosteje 
zahtevane informacije: 

  

Posamezne tabele ali poglavja Zdravstveno statističnega letopisa za eno ali več let, 
dostop do podatkov iz različnih zbirk (obisk v zunajbolnišničnem zdravstvenem 
varstvu, hospitalizacije, nalezljive bolezni, zmogljivosti zdravstvenega sistema, 
predpisana zdravila (izdani recepti), bolniški stalež, poškodbe in zastrupitve, vzroki za 
smrt in samomori, spolno prenosljive bolezni, gravitacije ali pitna voda), informacije o 
izidu posameznih publikacij, informacije o dostopnosti do izdanih publikacij. 

 

 

 


