
 
 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: Kirurški sanatorij Rožna dolina, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, cesta IV 

45, 1000 Ljubljana (kratica KSRD) 
 

Odgovorna uradna oseba: Brigita Kolenc, univ.dipl.oec., direktorica 
Datum prve objave kataloga: 31. 3. 2015 
Datum zadnje spremembe: 17.5.2019 
Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 

www.kirurski-sanatorij.si (rubrika »O sanatoriju. Osnovni podatki«) 

Druge oblike kataloga Tiskana oblika, ki je na voljo v prostorih vodstva. 
 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega področja 
organa: 

Samoplačniška in koncesionirana ambulantna (specialistična) ter 
bolnišnična dejavnost. 
 
Podrobnosti so dostopne na spletni strani: 
- www.kirurski-sanatorij.si pod rubriko »ambulantna dejavnost«, 
»bolnišnična dejavnost« ter »naročanje« 
 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

OSNOVNA STRUKTURA: 
1. Vodstvo – uprava (podatki so dostopni pod rubriko »Vodstvo in 

administracija«)  
2. Strokovni svet 
3. Kolegij uprave 
4. Administracija (podatki so dostopni pod rubriko »Vodstvo in 

administracija«) 
5. Ambulante (seznam ambulant je dostopen pod rubriko »Urniki 

ambulant«, drugi podatki so dostopni pod rubriko »zdravstveni 
pregledi«) 

6. Bolnišnični oddelek (podatki so dostopni pod rubriko »operacije in 
zdravljenja« ter »estetika«) 

7. Laboratorij 
8. Sprejemna pisarna specialistične ambulantne dejavnosti in 

sprejemna pisarna bolnišnične dejavnosti (podatki so dostopni pod 
rubriko »naročanje in obiski«) 

9. Booking služba 
10. Klicni center 
11. Tehnična služba 
12. Kuhinja 
13. Bolnišnična lekarna 
14. Nadzorni svet (organ po ZGD-1) 
 
Kontaktni podatki organizacijskih enot ali oseb, ki so pomembne za 
zunanje poslovanje, so objavljeni na spletni strani, pod rubrikami »O 
sanatoriju/kontaktni podatki«, »O sanatoriju/medicinsko osebje ter 
»Zdravniki« (brez kontaktov).  
 
Na poslovnem naslovu organa ima sedež tudi Sindikat delavcev v 
zdravstveni negi Slovenije - Sindikalna enota Kirurški sanatorij Rožna 
dolina. 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 



Organigram organa Navedeno zgoraj. Posebna formalna organizacijska struktura ni 
vzpostavljena. 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja  
Seznam vseh drugih organov s 
področja dela 

Ni drugih organov. 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
Pristojna oseba: Polona Laharnar Dimitrievski, pomočnica uprave 

T: 01 477 94 14 
Elektronska pošta:  
- polona.laharnar@ksrd.si ali 
- info@ksrd.si 
 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Državni predpisi Pravno-informacijski sistem: http://www.pisrs.si/Pis.web/  
Predpisi lokalnih skupnosti Ni relevantno. 
Predpisi EU Ni relevantno. 
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov KSRD izdaja in razpolaga le z internimi akti. 
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

KSRD izdaja in razpolaga le z internimi akti. 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

KSRD ne vodi uradnih postopkov. 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc KSRD ne upravlja z javnimi evidencami. 
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk Seznam zbirk osebnih podatkov je objavljen v Registru zbirk osebnih 

podatkov, ki ga vodi Informacijski pooblaščenec – vsebina zbirk ni javna. 
 
Druge zbirke se nanašajo na materialno poslovanje in poslovno 
dokumentacijo. 
 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih 
dokumentov 
Sklopi informacij  Javne informacije so le dokumenti, ki so v neposredni zvezi z izvajanjem 

koncesionirane zdravstvene dejavnosti (npr. pogodba, sklenjena z ZZZS) 
in hkrati ne vsebujejo podatkov, ki predstavljajo izjeme po 6. členu 
ZDIJZ. 
 
KSRD ni zavezanec po 1.a členu ZDIJZ. 
 
Velik del informacij je že dostopen na spletnih straneh: 
- www.kirurski-sanatorij.si; 
- www.ajpes.si (statusni podatki, poslovna poročila); 
- www.zzzs.si.   
 
Čakalne dobe so objavljene na spletni strani pod rubriko »Informacije za 
paciente/čakalne dobe in vodenje čakalnih seznamov«. Za koncesionirani 
del dejavnosti so na voljo tudi na povezavi z NIJZ. 
 
Cenik storitev za samoplačnike je dostopen na spletni strani pod 
zavihkom »informacije za paciente/samoplačniki in ceniki«. Podatki o 
koncesionirani dejavnosti so dostopni pod rubriko obvezno zdravstveno 
zavarovanje« (zavihek »Informacije za paciente / Obvezno zdravstveno 



zavarovanje«). 
 
Podatki o pritožbenih postopkih, vključno z internim pravilnikom, so 
dostopni na spletni strani pod rubriko »Informacije za paciente / pritožbe 
in pohvale«. 
 

 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do informacij:  Vpogled, kopija ali elektronski zapis. 

 Uradne ure za dostop do informacij javnega značaja: vsak delavnik od 
10.00 – 14.00, po dogovoru tudi ob drugih urah. 

 Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je mogoč prek vhodne klančine 
in s pomočjo dvigala.  

 Lasten stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja ni bil 
sprejet. 

 Pojasnila o pravicah in postopku ter obrazec zahteve za dostop do 
informacij javnega značaja so dostopni na spletni strani 
Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si.  

 
 
 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov  

Ni zahtev. 

 
 Podpis odgovorne osebe: 
 Brigita Kolenc, direktorica 
 


