
K     KAATTAALLOOGG IINNFFOORRMMAACCIIJJ JJAAVVNNEEGGAA  ZZNNAAČČAAJJAA  
 
 
 
 
 
 

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
 

Naziv organa: Zdravstveni dom Trebnje 
Odgovorna uradna oseba: direktorica Elizabeta Žlajpah, dr. med., spec. spl. med. 
Datum prve objave kataloga: oktober 2006 
Datum zadnje spremembe: oktober 2006 
Dostopnost kataloga:   
• elektronska oblika: www.zd-tr.si 
• fizična oblika: v tajništvu na sedežu zavoda od 8.00 – 14.00 ure 

 
 

 
   
 
 

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA 
ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 

 

 
a) ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA 
 
1. Podatki o zavodu 
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
Goliev trg 3 
8210 Trebnje 
Telefon: 07/34-81-740 
Faks: 07/34-81-769 
Matična številka: 5054583 
Podračun: 01330-6030924866 
ID za DDV: SI99797275 
Registrska št. zavezanca pri ZZZS: 5057000662 
 
2. Glavna dejavnost zavoda 
Šifra dejavnosti: 85.121 
Opis dejavnosti: splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 
 
3. Ustanovitev in namen delovanja javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje: 
Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje je leta 1991 ustanovil Občinski svet Občine Trebnje z 
namenom izvajanja osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z 51.členom Zakona o zavodih 
za območje občine Trebnje.  

 
4. Dejavnost in organiziranost javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje: 
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, 
odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v 
poslovnih prostorih zavoda, na terenu in na domu bolnika za prebivalce občine Trebnje in za 
druge prebivalce, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. 



 
4.1 Direktorica zavoda 
 
Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med. 
Tel: 07/34-81-744 
E-pošta: zlajpah.elizabeta@zd-tr.si 
 
4.2 Zavod je organiziran v naslednjih organizacijskih enotah: 
 
• Javni zavod svojo dejavnost opravlja na naslovu Goliev trg 3, Trebnje.  
 
• Dislocirane organizacijske enote in podenote: 
 
ZDRAVSTVENA POSTAJA MIRNA 
Cesta na Fužine 10, 8233 Mirna 
Vodja: Tratar Bojana, dr.med. 
Telefon:07/34-35-250 
Fax: 07/34-35-255 
 
ZDRAVSTVENA POSTAJA MOKRONOG 
Paradiž 14, 8230 Mokronog 
Vodja: Marta Pančur, dr.med. 
Telefon: 07/34-98-180 
Fax: 07/34-98-184 
 
SPLOŠNA AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV 
Stari trg 63, 8210 Trebnje 
Zdravnici: dr. Marija Petek Šter, dr.med., spec.spl.med;  Stela Munk, dr.med. spec.spl.med. 
Telefon Dom starejših občanov Trebnje: 07/34-62-100 
Tel. ambulanta – DSO: 07/34-62-141 
 

 
4.3 Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Zavod 
opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega: 
 
Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v  
• splošnih ambulantah, 
• ambulanti v socialnovarstvenem zavodu, 
• otroškem dispanzerju, 
• šolskem dispanzerju, 
• dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, 
• ginekološkem dispanzerju, 
• fizioterapiji in delovni terapiji 
• dispanzerju za mentalno zdravje (logoped), 
• patronažni službi, 
• laboratoriju. 
 
Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v 
• zobozdravstveni ambulanti za odrasle, 



• zobozdravstveni ambulanti za mladino, 
• ambulanti za ortodontijo. 
 
Reševalno službo 
• nujni reševalni prevozi, 
• nenujni reševalni prevozi, 
• prevozi na in z  dialize, onkološki prevozi. 
 
Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči; 
 
Izvajanje zdravstvenovzgojnih programov: 
•  za odraslo populacijo,  
• programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino, 
• programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter  
• programa šole za starše. 
 

 
ORGANIGRAM ZAVODA (povezava): 
 
b) KONTAKTNI PODTKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE 

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Ime in priimek: direktorica Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med. 
Naslov: Goliev trg 3, 8210 Trebnje 
Telefon: 07/34-81-744 
E-naslov: zlajpah.elizabeta@zd-tr.si 
Fax: 07/34-81-769 
 
c)  SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV 

EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA  
 
Državni predpisi: (povezava na državni register predpisov) 
Predpisi EU: (povezava na evropski register predpisov) 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
 
d)  SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV 
 
Predlogi predpisov: povezava na državni ali lokalni register predpisov 
            povezava na EU portal 
 
e)  SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV 
 
Sprejeti strateški in programski dokumenti: 
Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2006 
Letno poročilo za leto 2005 
 
 
f)  SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV 
 



Zdravstveni dom Trebnje ne vodi nobenih postopkov na zgoraj omenjenih področjih. 
 
g)  SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA 
 
Zdravstveni dom Trebnje ne vodi evidenc, ki bi bile javno oz. prosto dostopne. 
 
h) SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH PODATKOV 
 
i)  NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV 
 
• Ordinacijski časi: (povezava) 
• Pravilniki: Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti 
 
Ostale informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh Zdravstvenega doma 
Trebnje. 
 
 
 
 
 

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA 

 

 
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa 
se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga 
je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03) 
 
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (v nadaljnjem 
besedilu : prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa 
informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo 
ali njen elektronski zapis. (5. člen Zakona o dostopu informacij javnega značaja, Uradni lis 
RS, št. 24/03) 
 
Dostop do drugih informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje je 
mogoč na način in po postopku, ki je določen v Zakonu o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št.24/03) in z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št.76/05). 
 
Prosilec svojo zahtevo posreduje na: 
Tel. številko: 07/34-81-744  ali 07/34-81-742 
E-mail: zd.trebnje@siol.net 
Fax: 07/34-81-769 
Poštni naslov: Goliev trg 3, 8210 Trebnje 
oz. osebno na sedežu zavoda od 8.00 – 14.00 ure. 
 



 
 
 
 
 

IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA 

 

 
Seznam najpogosteje zahtevani informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov bo vključen 
v poslovnem poročilu Zdravstvenega doma Trebnje. 
 
 
 

                         Direktorica: 
      Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med. 


