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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 
Naziv organa: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 

Odgovorna uradna oseba za sprejem kataloga informacij javnega značaja: mag. Natalija Klun, v. d. direktorja 
Datum prve objave kataloga: oktober 2006 

Datum zadnje spremembe: julij 2021 
Katalog  je dostopen na spletnem naslovu: https://www.zd-smarje.si/ 

Druge oblike kataloga: Poleg elektronske različice, ki jo najdete na zgornjem spletnem naslovu, je na sedežu ZD 

Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah (tajništvo direktorja) dostopna tudi različica v fizični obliki. 
Organigram: Glej prilogo 1 (na spletu pod rubriko Katalog informacij javnega značaja.) 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI 

RAZPOLAGA 

 

2.1 ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA 

 

Organigram zavoda je v prilogi tega dokumenta. 

 
2.2 PODATKI O ORGANIZACIJI 

 

Ime zavoda: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 

Skrajšano ime zavoda: ZD Šmarje pri Jelšah 
Sedež zavoda: Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah 

Telefonska številka: (03) 818 37 32 
Številka faksa: (03) 818 37 40 

Matična številka: 5630517000 
Podračun št.: SI56 01324-6030924578  odprt pri: UJP Žalec 

Davčna številka: 58073868 

Registrska št. zavezanca pri ZZZS: 02546 
Glavna dejavnost zavoda:  86.210  splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Zavod je vpisan pod vložno številko: v sodnem registru: Srg : 1846/92 
Sektorska pripadnost: (SKIS) zavod  je javni zdravstveni zavod  

Ustanovitelj zavoda: Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Podčetrtek, Občina 

Kozje, Občina Bistrica ob Sotli. 
Ustanovitveni akt: Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah  iz Javnega zavoda 

Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah  (Ur.l.RS št. 25/2002, 34/2002 – popr., 12/2005, 4/2018 in 

65/2019). 

 
2.3 OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA: 

 
Dejavnost zavoda: 

 
ZD izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 

23/2005-UPB2 in naslednji) v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi 

koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z ZD. O uvajanju 
dejavnosti oz. programov ali o ukinitvi obstoječih programov ter o spremembi lokacije izvajanja dejavnosti ZD odloča 

na predlog direktorja Svet ZD v soglasju z ustanoviteljem.    
 

ZD opravlja dejavnost na petih temeljnih področjih:  

1. Osnovna zdravstvena dejavnost,  
2. Specialistična ambulanta dejavnost, 

https://www.zd-smarje.si/
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3. Druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom,   
4. Prodaja blaga v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, 

5. Koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanja stabilnosti  delovanja javne mreže. 
 

Navedene dejavnosti se lahko opravljajo  v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, 

ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z 
ZD. 

ZD ne sme začeti opravljati  nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ne pridobi vsa 
zakonsko določena soglasja in soglasja ustanovitelja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, 

predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varnosti pri delu ter drugi predpisani pogoji. 
 

V prvem odstavku navedene dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 

dejavnosti razvrščajo v naslednje podrazrede:  
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  

Q 88.109 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe  
J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov  

J 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  
J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  

L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 

M 69.103 – Druge pravne dejavnosti 

M 69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje  
N 81.210 – Splošno čiščenje stavb  

N 82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev  
N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  

P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. 
 

Predhodno navedena dejavnost z organizacijsko poslovnega vidika predstavlja organizacijske enote, v okviru katerih 
se izvajajo zdravstvene storitve in druge storitve in sicer: 

 

2.3.1 OE Uprava 

• upravna, računovodska kadrovska, pravna in administrativna dejavnost 

• tehnično-vzdrževalna dejavnost 

• higiensko čistilna služba 

 

2.3.2 OE Splošne in družinske medicine 

• splošna medicina 

• referenčne ambulante 

• patronaža in nega na domu 

• laboratorijska diagnostika 

• fizioterapija 

• mrliški ogledi 

• zdravstvena vzgoja in preventiva 

 

2.3.3 OE Dispanzerske in specialistične dejavnosti 

• pediatrija in šolska medicina 

• psihologija 

• logopedija 

• okulistika 

• ginekologija 

• antikoagulantna ambulanta 
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2.3.4 OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba 

• nujna medicinska pomoč in dežurna služba 

• nenujni in sanitetni prevozi  (dializa) 

 

2.3.5 OE Zobozdravstveno varstvo 

• zobozdravstveno varstvo odraslih 

• zobozdravstveno varstvo otrok in mladostnikov  

• zobozdravstvena vzgoja 
 

Predhodno navedeno dejavnost po posameznih programih ZD izvaja na lokacijah v Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, 

Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. 
 

3. ORGANIZACIJA DELOVNEGA PROCESA V ZAVODU 

 

3.1. VODSTVO 

 
V. d. direktorja 
mag. Natalija Klun 

telefon: (03) 818 37 32 

e-naslov: natalija.klun@zd-smarje.si 

  
Strokovna vodja  
Lea Romih, dr. med., spec. družinske. med. 

telefon: (03) 818 37 12 

telefaks: (03) 818 3740 
e-naslov: lea.romih@zd-smarje.si  

 

 
 
Splošni podatki o zavodu in informacijah, s katerimi razpolaga  
 
Podatki o organizaciji zavoda: 
 

3.1.1 OE UPRAVA 

 

3.1.1.1 Upravna, računovodska in administrativna dejavnost 

Vodja: 
mag. Natalija Klun 

telefon: (03) 818 37 32 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: natalija.klun@zd-smarje.si 

 
 

Tajništvo:  

Patricija Kajba 
telefon: (03) 818 37 32 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: tajnistvo@zd-smarje.si 

 
 

mailto:tajnistvo@zd-smarje.si
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Finančno – računovodska služba 
Alenka Mikolič, dipl. ekon., vodja 

telefon: (03) 818 37 29 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: alenka.mikolic@zd-smarje.si 

 
Milena Jug 

telefon: (03) 818 37 30 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: milena.jug@zd-smarje.si 
 

Branka Lavbič, dipl. ekon. 

telefon: (03) 818 37 30 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: branka.lavbic@zd-smarje.si 
 

Splošno – kadrovska služba: 

Aleksandra Jelača, univ. dipl. prav. 
telefon: (03) 818 37 44 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: aleksandra.jelaca@zd-smarje.si 

 
Brigita Centrih, univ. dipl. soc. 

telefon: (03) 818 37 31 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: brigita.centrih@zd-smarje.si 

 
Skrbnik informacijskega sistema 

Marko Ketiš 

telefon: (03) 818 37 28 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: marko.ketis@zd-smarje.si 
 

 

3.1.1.2  Tehnično- vzdrževalna dejavnost 

Robert Drimel 

telefon: (03) 818 37 32 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: robert.drimel@zd-smarje.si 

 

3.1.2 OE SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE 

 

3.1.2.1 Splošna medicina 

Vodja: 

Andrej Jazbec, dr. med., spec. družinske med. 

telefon: (03) 818 37 24 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: andrej.jazbec@zd-smarje.si 
 

3.1.2.2 Referenčne ambulante 

Bernardka Krumpak, dms 

telefon: (03) 818 37 39 ali 03 818 36 92 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: referencna.jug@zd-smarje.si, referencna.gobec@zd-smarje.si 

 

mailto:alenka.mikolic@zd-smarje.si
mailto:milena.jug@zd-smarje.si
mailto:branka.lavbic@zd-smarje.si
mailto:aleksandra.jelaca@zd-smarje.si
mailto:brigita.centrih@zd-smarje.si
mailto:marko.ketis@zd-smarje.si
mailto:andrej.jazbec@zd-smarje.si
mailto:referencna.jug@zd-smarje.si
mailto:referencna.gobec@zd-smarje.si
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Mateja Zdolšek , dms 
telefon: (03) 818 37 17 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: referencna.romih@zd-smarje.si, referencna.smole@zd-smarje.si 

 

Čokl Tanja, dms 
telefon: (03) 818 37 21 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: referencna.auroran@zd-smarje.si 

 
Olja Mesec, dms 

Telefon (03) 800 26 14  ali (03) 818 37 94 

e-naslov: referencna.kozje@zd-smarje.si, referencna.prah@zd-smarje.si 
 

Eva Grabner, dms, nadomešča Anja Šket 
telefon: (03) 818 37 69 

e-naslov: referencna.mataln@zd-smarje.si 

 

3.1.2.3 Patronaža in nega na domu 

Vodja:  
Valerija Verbošek, dms 

telefon: (03) 800 26 23 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: valerija.verbosek@zd-smarje.si  

 

3.1.2.4 Laboratorijska diagnostika 

Vodja: 
mag. Lidija Gobec, spec. med. biokem. 

telefon: (03) 818 37 41 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: lab@zd-smarje.si  

 
Namestnica vodje: 

Klavdija Plevnik, dipl. ing. lab. biomed. 
telefon: (03) 818 37 41 

telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: klavdija.plevnik@zd-smarje.si  

 

3.1.2.5 Fizioterapija 

telefon: (03) 818 37 38 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: fizioterapija@zd-smarje.si 

 

3.1.2.6 Zdravstvena vzgoja in preventiva (Zdravstveno vzgojni center) 

Koordinatorka: 

Sep Magda Marija, dms, spec. klin. diet. 
telefon: (03) 818 37 82 

telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: magda.sep@zd-smarje.si 
 

 
 

 
 

mailto:referencna.romih@zd-smarje.si
mailto:referencna.smole@zd-smarje.si
mailto:referencna.auroran@zd-smarje.si
mailto:referencna.kozje@zd-smarje.si
mailto:referencna.prah@zd-smarje.si
mailto:referencna.mataln@zd-smarje.si
mailto:valerija.verbosek@zd-smarje.si
mailto:lab@zd-smarje.si
mailto:klavdija.plevnik@zd-smarje.si
mailto:fizioterapija@zd-smarje.si
mailto:magda.sep@zd-smarje.si
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3.1.3 OE DISPANZERSKE IN SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI 

3.1.3.1 Pediatrija in šolska medicina 

Vodja:  

Slivnik Matej dr.med.,spec. ped. in spec. šol. med. 
telefon: (03) 818 37 70 

telefaks: (03) 818 37 90  

e-naslov: matej.slivnik@zd-smarje.si 

 

3.1.3.2  Psihologija 

Simona Dijak, mag. psih. 

telefon: (03) 818 37 85 
telefaks: (03) 818 37 90 

e-naslov: dmz@zd-smarje.si 

 

3.1.3.3  Logopedija 

Marjeta Godeša, prof.,spec. in rehab. pedagogike - logopedinja 
telefon: (03) 818 37 86 

telefaks: (03) 818 37 90 
e-naslov: dmz@zd-smarje.si 

 

3.1.3.4  Okulistika 

mag. Klun Natalija 

telefon: (03) 818 37 00 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: info@zd-smarje.si 

 

3.1.3.5 Ginekologija 

Rancinger Tanja, dipl. babica 

telefon: (03) 818 36 86 

telefaks: (03) 818 36 94 
e-naslov: ginek.podcetrtek@siol.net 

 

3.1.4 OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN DEŽURNA SLUŽBA 

 

3.1.4.1 Nujna medicinska pomoč in dežurna služba 

Vodja: 
Nina Lotrič, dr. med., spec. urgentne med. 

Telefon: 03 818 37 16 
Telefaks: 03 818 37 40 

e-naslov: nina.lotric@zd-smarje.si 

 
Vodja Reševalne službe: 

Dorijan Zabukovšek, mag. zdravstvene nege 
telefon: (03) 818 37 42 

telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: dorijan.zabukovsek@zd-smarje.si  
 

 
 

 

mailto:matej.slivnik@zd-smarje.si
mailto:nina.lotric@zd-smarje.si
mailto:dorijan.zabukovsek@zd-smarje.si
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3.1.4.2 Nenujni in sanitetni prevozi 

Dorijan Zabukovšek, mag. zdravstvene nege 
telefon: (03) 818 37 42 

telefaks: (03) 818 37 40 
e-naslov: dorijan.zabukovsek@zd-smarje.si  

 

3.1.5 OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

3.1.5.1 Zobozdravstveno varstvo odraslih 

Vodja 

Sanja Ratković, dr. dent. med., 
telefon: (03) 818 37 76 

telefaks: (03) 818 37 90 
e-naslov: sanja.ratkovic@zd-smarje.si 

 

3.1.5.2 Zobozdravstveno varstvo otrok in mladostnikov 

Alja Stubičar, dr. dent. med., 

telefon: (03) 817 15 14 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: zobna.amb.smarje@siol.net 

 

3.1.5.3 Zobozdravstvena  vzgoja 

Peter Černezel, dipl. zdrav. 

e-naslov: peter.cernezel@zd-smarje.si  

 
3.2  ZDRAVSTVENE POSTAJE 

 
V  ZD Šmarje pri Jelšah se strokovne dejavnosti ZD izvajajo na šestih zdravstvenih postajah: 

3.2.1 Zdravstvena postaja Šmarje pri Jelšah 

Celjska cesta16, 3240 Šmarje pri Jelšah 

telefon: (03) 818 37 00 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: info@zd-smarje.si  

 

3.2.2 Zdravstvena postaja Rogaška Slatina 

Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina 

telefon: : (03) 818 37 60 

telefaks: : (03) 818 37 90 
e-naslov: amb1.rogaska@zd-smarje.si 

 

3.2.3 Zdravstvena postaja Rogatec 

Steklarska ulica 12, 3252 Rogatec. 
telefon: (03) 812 16 41  

telefaks: (03) 812 16 46 
e-naslov: spl.amb.kostic@zd-smarje.si 

 

 
 

mailto:spl.amb.kostic@zd-smarje.si
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3.2.4 Zdravstvena postaja Podčetrtek 

Trška cesta 67, 3254 Podčetrtek 
telefon: : (03) 818 36 80 

telefaks: : (03) 818 36 94 
e-naslov: zp.podcetrtek@zd-smarje.si 

 

3.2.5 Zdravstvena postaja Kozje 

Kozje 150, 3260 Kozje 
telefon: (03) 800 26 08 

telefaks: (03) 800 26 22 

      e-naslov: spl.kozje@siol.net 

 

3.2.6 Zdravstvena postaja Bistrica ob Sotli 

Bistrica ob Sotli 3, 3256 Bistrica ob Sotli 

telefon: (03) 800 26 34 
telefaks: (03) 800 26 40 

      e-naslov: zobna.bistrica@siol.net 

4. SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA (LE ZA MINISTRSTVA) 

 

5. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE (OSEB), PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE 

INFORMACIJ 

 
Pristojna oseba: mag. Natalija Klun, v. d. direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 

Šmarje pri Jelšah. 
Lokacija: uprava, 1. nadstropje  

telefon: (03) 818 37 32 
telefaks: (03) 818 37 40 

e-naslov: info@zd-smarje.si 

6. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z 

DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA 

EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV) 

 

6.1  DRŽAVNI PREDPISI:  

• Državni predpisi: 

o Register predpisov RS 

o Služba Vlade RS za zakonodajo 
o Zbirke zakonodajnega postopka DZ 

o Uradni list RS 
o Ministrstvo za zdravje RS 

o Zakon o pacientovih pravicah 

o Zakon o zdravstveni dejavnosti 
o Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

o Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
o Zakon o varstvu osebnih podatkov 

o Zakon o javnih naročilih 
o Zakon o zdravstveni inšpekciji 

 

mailto:spl.kozje@siol.net
mailto:zobna.bistrica@siol.net
http://www.pisrs.si/Pis.web/
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• Predpisi EU: Predpisi na portalu Evropske unije v brezplačni bazi EUR- Lex 

o Listina EU o temeljnih pravicah - glej člen 42 
o Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN 

o Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 
o Direktiva 95/46 ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 24. oktobra 1995, o varstvu posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

 
6.2  PREDPISI LOKALNIH SKUPNOSTI S POVEZAVO NA REGISTER PREDPISOV LOKALNIH 

SKUPNOSTI:  

• Register lokalnih predpisov 

7. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA 

REGISTRA PREDPISOV) 

 
• Predlogi predpisov, zakonov in aktov 

• Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS 

• Gradiva Vlade RS (www.vlada.si) 

• Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora 

• Predlogi zakonov (www. vlada.si) 

• Predlogi aktov (www. vlada.si) 

• Predlogi predpisov na portalu Evropske unije EUR-lex (www. eur-lex.europa.eu) 

8. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

 

8.1 STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI: 

 

• Program dela in finančni načrt za tekoče leto 
Odgovoren za sprejem: Svet zavoda ZD 

Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: da 
 

•  Letno poročilo  

Odgovoren za sprejem: Svet zavoda ZD 
Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: da 
 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah  (Ur.l.RS št. 25/2002, 34/2002 – popr., 

12/2005, 4/2018 in 65/2019) 
 

Odgovoren za sprejem: ustanovitelj ZD 
Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: da 

 

• Statut  ZD Šmarje pri Jelšah  
Odgovoren za sprejem: Svet zavoda ZD 

Oblika: klasična in elektronska 
Objava na spletni strani: da 

 

• Poročila o delu in druga poročila:  
Poročilo o finančnem poslovanju ZD za preteklo leto 

Odgovoren za sprejem: Svet zavoda ZD 

Oblika: klasična in elektronska 
Objava na spletni strani: da 

 

• Stališča, mnenja, analiza in študije: / 

• Navodila in okrožnice: / 

https://europa.eu/european-union/index_sl
https://www.rpls.si/
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/seje_vlade/dnevni_redi/
http://www.zd-celje.si/d_informacije.php


13 
 

9. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV 

 

• Izvaja postopke odločanja o zahtevah  za dostop do informacij javnega značaja (IJZ) po Zakonu o dostopu do 
informacij javnega značaja, v katerem se uporabljajo tudi določbe Zakona o upravnem postopku 

• Obravnava zahteve za posredovanje osebnih podatkov, ki so vložene na podlagi Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1) 

• Obravnava zahteve za posredovanje osebnih podatkov, ki so vložene na podlagi Zakona o pacientovih pravicah 
(ZPacP) 

• Sodnih ali zakonodajnih postopkov ZD Šmarje pri Jelšah ne opravlja.  

10.   SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA 

 

• Osnovna medicinska dokumentacija (NIJZ 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 paciente in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o pacientih, 

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 v kartoteki ali računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, 
katerih upravljavec je ZD Šmarje pri Jelšah.  

• Opis in pogoji dostopa do evidence: 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 (npr. sodišča, 
policija, zavarovalnice…). 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: /  

11.  SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

 

Seznami zbirk: 
 

• Ime zbirke: Zdravstveni informacijski program ProMedica, obračun zdravstvenih storitev, vodenje 

registrov. 

 
Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje ambulantnega zdravljenja zavarovancev, zaračunavanje opravljenih 

storitev, evidentiranje podatkov o zdravstvenih storitvah, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije, podatki o 
zdravstveni obravnavi. 

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP-1. 
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Šmarje pri Jelšah (Omejitve dostopa: uporabniško 

ime, geslo z avtorizacijo). 

 
Ime zbirke: Zdravstveni informacijski program Audax obračun zobozdravstvenih storitev, storitev 

patronaže in nege na domu,  vodenje registrov.  
 

Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje ambulantnega zdravljenja zavarovancev, zaračunavanje opravljenih 

storitev, evidentiranje podatkov o zdravstvenih storitvah, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije, podatki o 
zdravstveni obravnavi. 

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP-1. 
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Šmarje pri Jelšah (Omejitve dostopa: uporabniško 

ime, geslo z avtorizacijo). 
 

• Ime zbirke: Zdravstveni informacijski program ISOZ, obračun zdravstvenih storitev, vodenje registrov  

Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje ambulantnega zdravljenja zavarovancev, zaračunavanje opravljenih 

storitev, evidentiranje podatkov o zdravstvenih storitvah, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije, podatki o 
zdravstveni obravnavi. 

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP-1. 
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Šmarje pri Jelšah (Omejitve dostopa: uporabniško 

ime, geslo z avtorizacijo). 
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• Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem (LABIS)  
Opis in namen zbirke: Hranjenje in posredovanje izvidov laboratorijskih preiskav. 

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP-1. 
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Šmarje pri Jelšah (Omejitve dostopa: uporabniško 

ime, geslo z avtorizacijo). 

 

• Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem  
Opis namena zbirke: Materialno in finančno računovodsko poslovanje ZD Šmarje pri Jelšah, evidence osnovnih 

sredstev. 
Način pridobivanja podatkov iz zbirke:  pisni zahtevek skladno z določili ZVOP-1.   

Dostop do zbirke: Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z 
avtorizacijo.  

 

• Ime zbirke: Kadrovski informacijski sistem  

Opis namena zbirke: Upravljanje s človeškimi viri (kadri)  
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek skladno z določili ZVOP-1.  

Dostop do zbirke: Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z 
avtorizacijo. 

 

• Ime zbirke: Interni telefonski imenik ZD   

Opis namena zbirke: dostop do podatkov o internih telefonskih številkah in elektronskih naslovov za uporabnike 
omrežja ZD.  

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: interni dostop do zbirke 
Dostop do zbirke: interne informacije 

(Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo). 
 

• Ime zbirke: Spletne strani ZD Šmarje pri Jelšah  

Opis namena zbirke: Dostop do podatkov objavljenih na spletnih straneh ZD Šmarje pri Jelšah. 

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: https://www.zd-smarje.si - javni dostop 
Dostop do zbirke: dostop do interneta. 

❖ Seznami zdravnikov in zobozdravnikov, ordinacijski čas, čakalne dobe, kontakti za naročanje, aktualna obvestila, 
javni naročila, novice, informacije za zaposlene. 

 

• Ime zbirke: Evidenca videoposnetkov  

Opis namena zbirke: Posnetki varnostnih kamer za primere tatvin, povzročitve škode ipd. 
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: na zahtevo po pisno ali po e-pošti iz tajništva enote. 

Dostop do zbirke: Videoposnetki so dostopni v omrežju ZD Šmarje pri Jelšah. 
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo). 

12.  NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. 

SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV 

 
12.1   INTERNI SPLOŠNI AKTI ZD 

 
Vrsta: Statut, pravilniki, poslovniki, navodila 
Odgovoren za sprejem: Svet ZD Šmarje pri Jelšah in soglasje Občin ustanoviteljic: Občine Šmarje pri Jelšah, Občine 

Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli. 
Za pravilnike in poslovnike pa direktor ZD. 

Oblika: Klasična in elektronska 

Objava na spletni strani:  

• Statut – da  

• poslovnik, pravilnik – ne. 
 

 
 

 
 

https://www.zd-smarje.si/
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12.2  POSTOPKI IMENOVANJ 

 

• Vrsta: Informacije glede postopka imenovanja direktorja ZD (sklep Sveta ZD o razpisu, objava razpisa, 
poročilo o izbiri, sklep o imenovanju) 

Odgovoren za sprejem: Svet ZD in soglasje ustanovitelja 

Oblika: Klasična 
Objava na spletni strani: da delno (samo objava razpisa). 

 

• Vrsta: Informacije glede postopka imenovanja strokovnega vodje  ZD (sklep Sveta ZD o razpisu, objava 
razpisa, poročilo o izbiri, sklep o imenovanju) 

Odgovoren za sprejem: Svet ZD 

Oblika: Klasična 
Objava na spletni strani: da delno (samo objava razpisa). 

 

• Vrsta: Informacije glede postopka imenovanja vodje programov dejavnosti  in drugih delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi  (sklep o razpisu, objava razpisa, poročilo o izbiri, sklep o imenovanju) 

Odgovoren za sprejem: direktor ZD in strokovni vodja  
Oblika: Klasična 

Objava na spletni strani: da delno (samo objava razpisa). 

 
 

12.3  SPREJETI SKLEPI ORGANOV IN TELES ZAVODA  

 

Vrsta: sprejeti sklepi sej Sveta ZD 

Odgovoren za sprejem: predsednik Sveta ZD  
Oblika: Klasična in elektronska  

Objava na spletni strani: ne 
 

Vrsta: sprejeti sklepi sej Strokovnega sveta ZD  
Odgovoren za sprejem: strokovni vodja   

Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: ne 
 

Vrsta: sprejeti sklepi Poslovnega kolegija 
Odgovoren za sprejem: direktor ZD  

Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: ne 
 

Vrsta: sprejeti sklepi sej Strokovnega kolegija zdravstvene nege  
Odgovoren za sprejem: vodja programa zdravstvene nege   

Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: ne 

 
12.4  INFORMACIJE O DELOVANJU ZAVODA  

 
Vrsta: sporočila za javnost  s strani vodstva ZD 
Odgovoren za sprejem: direktor ZD, strokovni vodja in zunanji izvajalec za odnose z javnostmi   

Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: da 

 
12.5  INFORMACIJE O JAVNIH NAROČILIH  

 
Vrsta: Dokumenti v zvezi s postopki izvedbe javnih naročil  
Odgovoren za sprejem: Aleksandra Jelača, univ. dipl. prav.  

Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: da 
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12.6  INFORMACIJE O ČLOVEŠKIH VIRIH 

 
Vrsta: Kadrovski načrti in drugo gradivo kadrovskega načrtovanja, dokumentarno gradivo o zaposlovanju, postopki 

imenovanja in razrešitev, razporejanje, napredovanje ter prenehanje delovnega razmerja; dokumentarno gradivo o 

sistemu plač in sistemu nagrajevanja; dokumentarno gradivo o strokovnem izobraževanju in usposabljanju; 
dokumentarno gradivo s področja varstva pri delu in požarne varnosti; 

Odgovoren za sprejem: direktor ZD 
Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: ne 

 
12.7  POSLOVNA IN FINANČNO RAČUNOVODSKA DOKUMENTACIJA 

 
Vrsta: Podatki poslovne, finančne in računovodske dokumentacije 

Odgovoren za sprejem: direktor ZD 
Oblika: klasična in elektronska 

Objava na spletni strani: ne 

 
12.8  DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Ordinacijski časi zdravnikov 

Evidence delovnega časa 
Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov 

Evidence podatkov s področja varnosti in zdravja pri delu in usposabljanja 

Pritožbeni postopek 

13.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

 
 13.1 NEPOSREDEN DOSTOP  

13.1.1  Osebno v prostorih ZD Šmarje pri Jelšah 

 
Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite na sedežu ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 
16, 3240 Šmarje pri Jelšah, v tajništvu v. d. direktorja, mag. Natalije Klun v času uradnih ur: ponedeljek, sreda in 

petek od 8. do 10. ure. Informacije so vam na voljo na oglasni deski ZD, informacijski točki ZD in v posameznih 

brošurah, ne da bi jih izrecno zahtevali od zaposlenih.  

 

13.1.2  Po elektronski poti  

 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu in sicer na spletnih straneh ZD Šmarje pri Jelšah 
z naslovom https://www.zd-smarje.si/. Uporabniki do spletne strani  lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, 

informacije na spletni strani pa se nahajajo na običajnih oblikah zapisa. 

 

13.1.3  Dostop na podlagi posebne zahteve 

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ZD Šmarje pri Jelšah, ali na svetovnem spletu vam bodo 

posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ZD Šmarje pri Jelšah, preko telefona, po pošti 
ali po elektronski poti.  

Na podlagi vaše zahteve je ZD Šmarje pri Jelšah, dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje, če to lahko 
stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne, če gre za izjemo, ki jo 

opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US, 102/2015, 32/2016, 7/2018) (tajni podatek; poslovna 

http://www.zd-celje.si/d_cas.php
https://www.zd-smarje.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2180
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2077
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0728
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skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega 
postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi 

postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo 
razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti  ZD in drugi. V navedenih primerih lahko ZD pod določenimi 

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). 

  

13.1.4   Osebno v prostorih ZD Šmarje pri Jelšah 

 
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno na sedežu v prostorih ZD Šmarje pri Jelšah, pri v. d. direktorja, 

mag. Nataliji Klun in sicer ustno ali pisno na zapisnik.  
Ustna zahteva: v času uradnih ur se lahko zglasite pri v. d. direktorja mag. Nataliji Klun, vsak ponedeljek, sredo in 

petek od 8. do 10. ure. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, ne plačate upravne takse za vlogo, 

vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev ZD. Pravno varstvo se 
omogoča samo na podlagi pisne zahteve. 

Zahteva osebno na zapisnik: zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik v tajništvu ZD. V tem primeru se bo vaša zahteva 
štela za pisno zahtevo. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek od 

8. do 10. ure. 

 

13.1.5  Pisna zahteva poslana po pošti  

 

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri 

Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah z oznako: IJZ za mag. Natalijo Klun ali oddate osebno v tajništvo ZD 
v času zgoraj navedenih uradnih ur.  

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 kašen 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. 

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, je zagotovljeno tudi pravno varstvo. ZD mora o vaši zahtevi 
odločiti praviloma v roku 20 dni, le izjemoma se lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša še za 30 dni. V 

kolikor menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je ZD zavezan o vaši 
ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. V kolikor je zahteva nepopolna in je ZD ne more 

obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje 

informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga). 
ZD vam je dolžan posredovati informacijo le, če jo dejansko poseduje, če to lahko stori brez kakršnegakoli 

predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacij ZD lahko zavrne samo iz zakonsko določenih razlogov po 
določilu 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (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, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz 
dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo 

motnje pri delovanju oz. dejavnosti  ZD in drugi. V teh primerih vam lahko ZD 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 eventuelni pritožbi odloča informacijski pooblaščenec za dostop do 
informacij javnega značaja.  

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo informacijskega pooblaščenca pa je mogoče sprožiti postopek pred upravnim 
sodiščem (upravni spor).  
 

13.1.6  Preko telefona  

 
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi preko telefona v. d. direktorja mag. Nataliji Klun, – 

tel. št. 03 818 37 32. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do 

informacij javnega značaja. Zahteva je takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba. 
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13.1.7  Po elektronski poti  

 
Zahteva se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov ZD: info@zd-smarje.si pri čemer se taka zahteva 

lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in 
zavod drugačne obveznosti. 

Elektronska zahteva je  enaka ustni zahtevi: 
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov ZD. V kolikor vaše elektronsko sporočilo ni varno 

elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo ZD 

obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. Pravice prosilca in obveznosti ZD, v primeru da zahtevo podate na takšen 
način so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ZD ali preko telefona. To pomeni, da je vaša zahteva takse 

prosta, vendar pa v primeru zavrnitve ni možna pritožba. 
 

Elektronska pisna zahteva: 

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo in jo varno elektronsko podpišete, pri čemer se upoštevajo 
določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno 

kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo (SI*CA, (SIGEN-CA, 
SIGOV-CA), Halcom-CA, Pošta®CA, ACNLB). 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 

zahtevek s pisno zahtevo, poslano po pošti. 

13.1.8  Delni dostop 

 
V kolikor 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. Pripravili 

vam bodo 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. V kolikor 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. 

14.  STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja   

 
Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah stroški, jih 

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah prosilcu zaračuna na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in 

ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016), ki jo najdete tukaj. 

15.  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Najpogosteje zahtevane informacije oziroma tematski sklopi  
1. Seznam zdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko izberejo za osebnega zdravnika  

2. Ordinacijski čas zdravnikov in zobozdravnikov 

3. Čakalne dobe 
4. Naročanje na preglede  

5. Pritožbeni postopki in odgovorne osebe za vodenje le-teh 
6. Možnost koriščenja samoplačniških zdravstvenih storitev in ceniki  

7. Postopek vključevanja v učne delavnice zdravstvene vzgoje  

8. Prihod k zdravniku brez zdravstvene kartice. 
 

 
Datum: 4. 6. 2021 

                                                                           Odgovorna oseba 
                                                                                                     v. d. direktorja 

                                                                                                             mag. Natalija Klun 

mailto:info@zd-smarje.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
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Organigram 
 
 

 

Legenda: 

OE U: Organizacijska enota Uprava 

OE SDM: Organizacijska enota Splošne in družinske medicine 

OE DSD: Organizacijska enota Dispanzerske in specialistične dejavnosti 

OE ZV: Organizacijska enota Zobozdravstveno varstvo 

OE NMP: Organizacijska enota Nujna medicinska pomoč in dežurna služba 

Služba SDM: Služba splošne in družinske medicine 

          OE, določena s statutom 

                Služba, določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest 

 

Navedene OE/službe delujejo na lokacijah: 

− šestih zdravstvenih postaj (ZP), ki so naslednje: 

➢ ZP Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah 

➢ ZP Rogaška Slatina, Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina 

➢ ZP Rogatec, Steklarska ulica 12, 3252 Rogatec 

➢ ZP Podčetrtek, Trška cesta 76, 3254 Podčetrtek 

➢ ZP Kozje, Kozje 150, 3260 Kozje 

➢ ZP Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 3, 3256 Bistrica ob Sotli 

− treh dislociranih ambulant, ki so naslednje: 

➢ Šolska zobna ambulanta v OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah 

➢ Splošna ambulanta v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šarje pri Jelšah 

➢ Splošna ambulanta v Pegazovem domu, Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina 


