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1. Splošni podatki o katalogu
Naziv organa
Odgovorna uradna oseba
Datum prve objave kataloga
Datum zadnje spremembe
Katalog je dostopen na spletnem naslovu

Druge oblike kataloga

Zdravstveni dom Velenje
mag. Janko Šteharnik, direktor
14. 9. 2012
16. 7. 2021
https://www.zd-velenje.si/informacijejavnega-znacaja/#katalog-informacijjavnega-zna-aja
v fizični obliki na sedežu organa
(Vodnikova 1, Velenje) v času uradnih ur

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

Zdravstveni dom Velenje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo, 26/17 in 10/18)
opravlja naslednje dejavnosti:
H 53.200 - druga poštna in kurirska dejavnost
L 68.320 - upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 72.110 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 81.210 - splošno čiščenje stavb
N 81.220 - drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 82.190 - fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Q 86.210 - splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 ˗ specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 - zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 - druge zdravstvene dejavnosti
S 96.010 - dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
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Seznam notranjih organizacijskih in delovnih enot

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
(Velenje-Vodnikova 1, Šoštanj-Trg Jožeta Lampreta 1, Šmartno ob PakiŠmartno ob Paki 80)
Organizacijska enota Predšolske in šolske medicine (PŠM)
Vodja enote:
Aleksandra Bogdanović, dr. med, spec. pediaterije
tel: 03-8995-450, mail: aleksandra.bogdanovic@zd-velenje.si
DELOVNA ENOTA
Dispanzerja za predšolske in šolske otroke

KONTAKTNA OSEBA
Damjana Rednak
tel: 03-8995-561
Mail: damjana.rednak@zd-velenje.si
Mail: alergoloska.ambulanta@zd.velenje.si

Razvojne ambulante

Damjana Rednak
tel: 03-8995-455
Mail: damjana.rednak@zd-velenje.si
Mail: narocanje.razvojna@zd.velenje.si

-

Nevrofizioterapije

Tatjana Petek, Metoda Sušec, Katja
Pungartnik
tel: 03-8995-570
Mail: nevrofizoterapija@zd-velenje.si

-

Logopedije

Patricija Plaznik
tel: 03-8995-574
Mail: narocanje.logoped@zd-velenje.si
ODSOTNA

-

Delovna terapija - razvojna

-

Socialna delavka

Jerneja Čretnik, Klavdija Sedovnik
tel: 03-8995-580
Mail: delovna.terapija@zd-velenje.si
Dena Rozman
el: 03-8995-539
Mail: dena.rozman@zd-velenje.si
Nadomešča matic.kovse@zd-velenje.si
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OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
(Velenje-Vodnikova 1, Šoštanj-Trg Jožeta Lampreta 1, Šmartno ob PakiŠmartno ob Paki 80)
Organizacijska enota Splošne in družinske medicine (SDM)
Vodja enote:
Vesna Lah, dr. med, spec. druž. med.
tel: 03-8995-658, Mail: vesna.lah@zd-velenje.si
DELOVNA ENOTA
Splošne medicine

KONTAKTNA OSEBA
Aleksandra Vasiljević, dipl. med. sestra
tel: 03-8995-547
Mail: aleksandra.vasiljevic@zd-velenje.si
Mail: cepljenje@zd-velenje.si

- Klinični farmacevt
Patronažnega varstva

Fizioterapije

Albina Šućurović, dipl. med. sestra
tel: 03-8995-562
Mail: albina.sucurovic@zd-velenje.si
Mateja Lampret, višji fiziot.
tel: 03-8995-569
Mail: mateja.lampret@zd-velenje.si
Mail: fizio@zd-velenje.si

Delovna terapija

Veronika Šotl, Christian Tomas Rant
tel: 03-8995-580
Mail: delovna.terapija@zd-velenje.si

Dom za varstvo odraslih Velenje

Aleksandra Vasiljević, dipl. med. sestra
tel: 03-8995-547
Mail: aleksandra.vasiljevic@zd-velenje.si
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SPECIALISTIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
(Velenje-Vodnikova 1, Šoštanj-Trg Jožeta Lampreta 1, Šmartno ob PakiŠmartno ob Paki 80)
Organizacijska enota specialistične ambulante (SA)
Vodja enote:
prim. Leopold Rezar, dr. med, spec. int. med. in pneumologije
tel: 03-8995-552, Mail: leopold.rezar@zd-velenje.si

DELOVNA ENOTA
- RTG

KONTAKTNA OSEBA
Tina Matul, dipl. radiolog
tel: 03-8995-577
Mail: tina.matul@zd-velenje.si
Mail: narocanje.rtg@zd.velenje.si

-

UZ

Laboratorijsko medicino (ELM)

Psihiatrije

Janja Ocepek, dipl. m. s.
tel: 03-8995-573
Mail: janja.ocepek@zd-velenje.si
Nataša Đokić, dipl. lab. biomed.
tel: 03-8995-566
Mail: natasa.djokic@zd-velenje.si
Mail: laboratorij@zd-velenje.si
Marinka Brcar, dipl. m.s.
tel: 03-8995-467
Mail: marinka.brcar@zd-velenje.si
Mail: narocanje.psihiatricna@zd.velenje.si

Dermatologije

Ginekologije

Mail: rossana.skolc@zd-velenje.si
Tatjana Bačovnik
tel: 03-8995-544
Mail:
narocanje.dermatoloska@zd-velenje.si
Mojca Kajba
tel: 03-8995-463
Mail: narocanje.ginek2@zd-velenje.si
(Kuštrin)
Samra Hadžića
tel: 03-8995-465
Mail: narocanje.ginek1@zd-velenje.si
(Čas,Bizjak,Kosi)
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Anja Hrastnik, Danijela Meža
tel: 03-8995-471
Mail: janja.ocepek@zd-velenje.si
Mail: narocanje.diabetolog@zd.velenje.si
Mail: narocanje.pljucna@zd.velenje.si

Otorinolaringologije
Center za preprečevanje odvisnosti od
prepovedanih drog (CPZOPD)
Ortopedije

Marina Maršnjak
tel: 03-8995-473
Mail: narocanje.orl@zd.velenje.si
Vilma Kutnjak
tel: 03-8995-612
Mail: vilma.kutnjak@zd-velenje.si
Monika Temnikar
tel: 03-8995-404
Mail: narocanje.ortoped@zd.velenje.si

NUJNA MEDICINSKA POMOČ
(Velenje-Vodnikova 1, Šoštanj-Trg Jožeta Lampreta 1, Šmartno ob PakiŠmartno ob Paki 80)
Organizacijska enota Nujne medicinske pomoči (NMP)
Vodja enote:
Anelia Gaceva, dr. med, spec. druž. med.
tel: 03-8995-616, mail: anelia.gaceva@zd-velenje.si
DELOVNA ENOTA
Nujne medicinske pomoči

KONTAKTNA OSEBA
Anelia Gaceva, dr. med, spec. druž. med.
tel: 03-8995-616
Mail: anelia.gaceva@zd-velenje.si
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ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
(Velenje-Vodnikova 1, Šoštanj-Trg Jožeta Lampreta 1, Šmartno ob PakiŠmartno ob Paki 80)
Organizacijska enota Zobozdravstvene ambulante (ZA)
Vodja enote:
Renata Lamot, dr. dent. med, spec. parodontolog
tel: 03-8995-488, mail: renata.lamot@zd-velenje.si

DELOVNA ENOTA
Dispanzerja za mladino

Dispanzerja za odrasle

Ortodontija

Pedontologija

Paradontologije

KONTAKTNA OSEBA
Valentina Potočnik, zdrav. tehnik
tel: 03-8995-414
Mail: valentina.potocnik@zd-velenje.si
Valentina Potočnik, zdrav. tehnik
tel: 03-8995-414
Mail: valentina.potocnik@zd-velenje.si
KONCESIONAR
Veronika Lorenčič, dr. dent. med., spec.
pedontolog
tel: 03-8995-486
Mail: veronika.polansek@zd-velenje.si
Mail: narocanje.pedontolog@zd.velenje.si
Valentina Potočnik, zdrav. tehnik
tel: 03-8995-414
Mail: valentina.potocnik@zd-velenje.si
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DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
(Velenje-Vodnikova 1, Šoštanj-Trg Jožeta Lampreta 1, Šmartno ob PakiŠmartno ob Paki 80)
Delovna enota Medicine dela, prometa in športa
(MDPŠ)
Vodja enote:
Mirnesa Čeliković, dipl. zdravstvenik
tel: 03-8995-553, Mail: mirnesa.celikovic@zd-velenje.si
DELOVNA ENOTA
Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ)

Trženje storitev in produktov v okviru
drugih zdravstvenih dejavnosti in trženje
produktov in storitev v okviru
nezdravstvenih dejavnosti

KONTAKTNA OSEBA
Mirnesa Čeliković, dipl. zdravstvenik
tel: 03-8995-553
Mail: mirnesa.celikovic@zd-velenje.si
Mail: medicina.dela@zd-velenje.si
/

Delovna enota Center za duševno zdravje odraslih
(CDZO)
Vodja enote:
mag. Danica Veternik Dražnik, spec. klin. psih.
tel: 03-8995-551, mail: danica.draznik@zd-velenje.si
DELOVNA ENOTA
Center za duševno zdravje odraslih
(CDZO)

KONTAKTNA OSEBA
mag. Danica Veternik Dražnik, spec. klin.
psih.
tel: 03-8995-551
Mail: danica.draznik@zd-velenje.si

Delovna enota Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
(CDZOM)
Vodja enote:
mag. Maša Naraločnik Sinur, spec. klin. psih.
tel: 03-8995-551, mail: masa.naralocnik@zd-velenje.si
DELOVNA ENOTA
Center za duševno zdravje odraslih
(CDZO)

KONTAKTNA OSEBA
mag. Maša Naraločnik Sinur, spec. klin. psih.
tel: 03-8995-594
Mail: masa.naralocnik@zd-velenje.si
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Mojca Potočnik
tel: 03-8995-580
Mail: mojca.potocnik@zd-velenje.si

Delovna terapija

Delovna enota Center za krepitev zdravja
(CKZ)
Vodja enote:
Dea Hudarin Kovačič, dipl. m. s., dipl. babica
tel: 03-8995-621 Mail: dea.hudarin@zd-velenje.si

DELOVNA ENOTA
Zdravstveno vzgojni center (ZVC)

KONTAKTNA OSEBA
Dea Kovačič
Tel: 03-8995-621
Mail: dea.hudarin@zd-velenje.si
Karmen Petek, mag. zdrav. nege
tel: 03-8995-647
Mail: karmen.petek@zd-velenje.si
Polona Jutriša, dipl. m. s.
Tel: 03-8995-588
Mail: polona.jutrisa@zd-velenje.si

Zdravstveno vzgojni center v
zobozdravstvu (ZVCZ)

Marija Preložnik, Irena Šumer, Barbara
Slamek
Tel: 03-8995-592
Mail: preventiva.zobna@zd-velenje.si

Delovna enota Nenujnih medicinskih in sanitetnih prevozov (NMSP)
Vodja enote:
Damijan Ločičnik, zdr. tehnik, NPK
tel: 03-8995-506, Mail: damijan.locicnik@zd-velenje.si

DELOVNA ENOTA
Delovna enota NMSP

KONTAKTNA OSEBA
Damijan Ločičnik
tel: 03-8995-506
Mail: damijan.locicnik@zd-velenje.si
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NEMEDICINSKA DEJAVNOST
(Velenje-Vodnikova 1)
Uprava zavoda
Direktor zavoda:
mag. Janko Šteharnik
03-8995-412 (Tajništvo)
Pomočnica direktorja:
Tanja Kontič, mag. zdr. - soc. managmenta
03-8995-416
Strokovna vodja:
asist. dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med., spec. ped.
03-8995-452
DELOVNA ENOTA
Finančno računovodska služba in kontroling
Kadrovska služba
Nabava služba, skladišče in javno naročanje

Informatika
Pravna služba
Servisnega področja

-

vzdrževanje

-

informacije

-

čiščenje

-

pralnica in šivalnica

-

ekonomat

Sterilizacija
Služba kakovosti

KONTAKTNA OSEBA
Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekonom.
tel: 03-8995-418
Mail: vlasta.jevsenak@zd-velenje.si
Martina Borovnik
tel: 03-8995-417
Mail: martina.borovnik@zd-velenje.si
Matej Štumpfl, mag. inž. inf. in tehnol. kom.
tel: 03-8995-609
Mail: stumpfl@zd-velenje.si
/
Tanja Kontič, mag. zdr. - soc. managmenta
tel: 03-8995-416
Mail: tanja.kontic@zd-velenje.si
Rok Skornšek
Irena Verboten, Jasmina Nikodijević
Grega Diklič
Marija Bizjak
Suzana Sešel, Valerija Lubej
Alojzija Čepin, Saša Kričej
tel: 03-8995-576
mail: sterilizacija@zd-velenje.si
Tanja Kontič, dipl. m. s.
tel: 03-8995-416
Mail: tanja.kontic@zd-velenje.si
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2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Janko Šteharnik
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje
e-naslov: janko.steharnik@zd-velenje.si
telefon: 03-8995-412
Tanja Kontič, pomočnica direktorja
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje
e-naslov: tanja.kontic@zd-velenje.si
telefon: 03-8995-416
Vlasta Jevšenak, vodja finančno računovodske in kontrolinga; kadrovske službe
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje
e-naslov: vlasta.jevsenak@zd-velenje.si
telefon: 03-8995-418
2.c Seznam predpisov z delovnega področja zavoda

Državni
predpisi

Register predpisov Slovenije je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/
Predpisi s področja zdravstva so dostopni na spletnem naslovu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSDrzavniNivoKazalaTematskoKazaloP
redpis?pog1=9&pog2=6&pog3=0&pog4=0&treeId=310
Predpisi so dostopni na spletnih naslovih:
https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11138

Predpisi
lokalnih
skupnosti
Predpisi EU Predpisi na portalu Evropske unije v brezplačni bazi EUR-Lex-a:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS
https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/enostavniPregled/VObravnavi/!ut/p/z1/04_Sj9CPy
kssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivT39gy2dDB0N_A3NjAw8DcOCQoKAfAMDQ_1wQgqigNI
GOICjgX5BbqgiAJkg1aY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Lokalni register predpisov:
https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov
Evropski register predpisov
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
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2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

-

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo, 26/17 in 10/18)
https://www.velenje.si/e-obcina/uradni-vestniki-mov

-

Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/19)
https://www.velenje.si/e-obcina/uradni-vestniki-mov

-

Letno poročila in finančni načrti
https://www.zd-velenje.si/informacije-javnega-znacaja/

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov



Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja



Postopki na podlagi ZVOP-1



Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Seznam javnih evidenc

Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1)
Normativna podlaga in vsebinski okvir je Zakon o zbirkah
podatkov s področja zdravstvenega varstva
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na paciente in
predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o pacientih,
ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri
zagotavljanju zdravstvenega varstva.
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno
od posameznika, na katerega se podatki nanašajo v kartoteki
ali računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljavec je ZD Velenje.
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1).

Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko
podlago po materialnih predpisih Podatke lahko pridobi tudi
oseba, ki ima pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo.
Pogoj dostopa: varovanje osebnih podatkov.
Posredovanje podatkov za javne Zdravstveni dom Velenje na zakonski in pogodbeni podlagi
evidence
zbira in posreduje podatke za javne evidence pooblaščenim
institucijam:
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Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana,
Statistični urad RS,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Ministrstvo za zdravje RS in druga ministrstva,
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve,
Nacionalni inštitut za javno zdravje Celje,
Onkološki inštitut Ljubljana,
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
Uprava RS za javna plačila (UJP),
Bolnišnice v RS (po potrebi)

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zbirka:
Namen:

Zdravstveni informacijski sistem
Evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev,
zagotavljanje podatkov za zdravstveno statistiko in
vodenje medicinske dokumentacije
Dostop do zbirke:
omejen
Način pridobivanja podatkov iz Na podlagi pisne zahteve, skladno z Zakonom o dostopu
zbirke:
do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu
osebnih podatkov

Zbirka:
Namen:
Dostop do zbirke:
Način pridobivanja podatkov:

Zbirka:
Namen:

Dostop do zbirke:
Način pridobivanja podatkov:

Laboratorijski informacijski sistem
Podpora posredovanju laboratorijskih izvidov
uporabnikom
omejen
Na podlagi pisne zahteve, skladno z Zakonom o dostopu
do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu
osebnih podatkov

Poslovni sistem
Evidentiranje poslovnih dogodkov, pridobivanje
pravočasnih in kakovostnih informacij za uspešno in
učinkovito upravljanje.
- vodenje evidenc o zaposlenih za potrebe
kadrovske službe in obračuna stroškov dela,
podpora vodstvu pri zaposlovanju in razvoju
kadrov
omejen
Na podlagi pisne zahteve, skladno z zakonom o dostopu
do informacij javnega značaja in zakonom o varstvu
osebnih podatkov
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2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih
pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Oblika:
Dostop:

Splošni akti:
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Velenje
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstveni dom Velenje
Tiskana
Tajništvo direktorja

Sklop:
Oblika:
Dostop:

Svet zavoda (gradivo, sklepi)
Tiskana
Tajništvo direktorja

Sklop:
Oblika:
Dostop:

Strokovni svet
Tiskana
Tajništvo direktorja

Sklop:
Oblika:
Dostop:

Javna naročila
Tiskana
Nabavna služba, skladišče in javno naročanje

Sklop:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu
do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi,
ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe,
postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega
značaja zaračuna materialne stroške posredovanja.
V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve. To pomeni, da ni zavezan
izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe
informacije, ki jo želi pridobiti.
Osebni oz. fizični dostop do informacij javnega značaja je možen pri uradni osebi, zadolženi za
dostop do informacij javnega značaja oz. pri osebi, pooblaščeni s strani osebe za dostop do
informacij javnega značaja, v uradnem času ZD Velenje.
Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja prosilec lahko pošlje na naslov: ZD Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje ali na e-naslov: info@zd-velenje.si. Prosilec mora v vlogi navesti
ime priimek, naslov ali podjetje, opredeliti mora informacijo, s katero se želi seznaniti in
določiti način seznanitve z zahtevano informacijo (elektronski zapis, vpogled, fotokopija,
prepis). Osebni dostop do informacij javnega značaja je možen v prostorih ZD Velenje v času
uradnih ur.
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Dostop za prosilce s posebnimi potrebami: v zgradbi je dvigalo, za vpogled v dokumente je
možen dostop z invalidskim vozičkom.

Zdravstveni dom Velenje zagotavlja prosilcem informacije javnega značaja:
V elektronski obliki na
spletnem naslovu:
V fizični obliki:

www.zd-velenje.si
V tajništvu Zdravstvenega doma Velenje, na naslovu
Vodnikova 1, 3320 Velenje, v času uradnih ur

Stroškovnik

Organ lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi
materialnimi stroški (več kot 20,00 evrov), zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja:
17. člen
(enotni stroškovnik)
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Javna naročila
Seznam javnih naročil ZD Velenje se nahaja na portalu javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/
Prav tako pa sta seznam in razpisna dokumentacija dostopna tudi na spletni strani
Zdravstvenega doma Velenje, in sicer na naslovu:
http://www.zd-velenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=478
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Podpis odgovorne osebe:
_____________________

žig

