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Na podlagi določil 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št.:
24/2003 s sprem.) in 2. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Ur. l. RS, št.: 24/2016) in na podlagi pooblastil iz 25. člena Statuta Univerzitetnega
kliničnega centra Maribor je direktor UKC dne 27. 7. 2022 sprejel
KATALOG
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR

1. OSNOVNI PODATKI o katalogu
Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
Datum prve objave kataloga: 30. 6. 2005
Datum zadnje spremembe: 20. 7. 2022
2. SPLOŠNI PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI
RAZPOLAGA UKC MARIBOR
2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ZAVODU
Ustanovitelj Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je Republika Slovenija, ustanoviteljske
pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Ime zavoda je Univerzitetni klinični center Maribor. Skrajšano ime zavoda je UKC Maribor.
Za poslovanje s tujino se uporablja naziv University Medical Centre Maribor.
Univerzitetni klinični center Maribor (nadalje: UKC Maribor) je pravna oseba s statusom
javnega zdravstvenega zavoda.
UKC Maribor opravlja bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost za področje
mariborske zdravstvene regije in drugih regij, če nimajo ustrezne zdravstvene dejavnosti na
regionalni ravni, zdravstveno dejavnost na terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno
dejavnost.
Kontaktni podatki vseh večjih notranjih organizacijskih enot ter podatki vodij notranje
organizacijskih enot so na voljo spodaj s klikom na želeno enoto, oddelek oz. kliniko:
Organigram, velja od 20. 7. 2022
Organizacija povzeta po Statutu, z dne 27. 5. 2022 ter Pravilniku o podrobnejši organizaciji in
vodenju organizacijskih enot v UKC Maribor, velja od 20. 7. 2022:
I KLINIKE, SLUŽBE IN ODDELKI
Oddelek za medicinsko statistiko
Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO)
I/1 KLINIKA ZA KIRURGIJO
Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
Oddelek za žilno kirurgijo
Oddelek za travmatologijo
Oddelek za torakalno kirurgijo
Oddelek za urologijo
Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter opekline
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Oddelek za nevrokirurgijo
Oddelek za ortopedijo
Oddelek za kardiokirurgijo
Skupne službe Klinike za kirurgijo
- Operacijski blok Klinike za kirurgijo
- Centralna sterilizacija
- Otroška kirurgija
I/2 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO
Oddelek za revmatologijo
Oddelek za nefrologijo
Oddelek za dializo
Oddelek za gastroenterologijo
Oddelek za kardiologijo in angiologijo
Oddelek za intenzivno interno medicino
Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo
Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo
Oddelek za nuklearno medicino
Oddelek za pljučne bolezni
Skupne dejavnosti Klinike za interno medicino
I/3 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO
Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo
Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo
Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk
Oddelek za perinatologijo
I/4 KLINIKA ZA PEDIATRIJO
I/5 KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO, KIRURGIJO GLAVE IN VRATU
I/6 KLINIKA ZA NEVROLOGIJO
I/7 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI
Oddelek za očesne bolezni
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Oddelek za kožne in spolne bolezni
Oddelek za psihiatrijo
- Enota za forenzično psihiatrijo
Oddelek za onkologijo
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
I/8 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Radiološki oddelek
Center za transfuzijsko medicino
Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Oddelek za patologijo
Centralna lekarna
Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo
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Klinični inštitut za genetsko diagnostiko
I/9 URGENTNI CENTER
I/10 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE
II UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE IN ODDELKI
Služba za kadrovske zadeve
Služba za pravne zadeve
Finančno-računovodska služba
Služba za obračun plač in registracijo delovnega časa
Ekonomsko-analitska služba
Služba za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev
Služba za nabavo zdravstvenega materiala in storitev
Služba za oskrbo in vzdrževanje
VODSTVO
Vodstvo s tajništvom
Center za kakovost in organizacijo
Center za odnose z javnostmi in marketing
Center za informatiko
Služba za korporativno varnost
Služba za investicije in infrastrukturni razvoj
Notranji revizor
Sindikat UKC

2.b KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
T: 02/321-25-80, 02/321-25-06
E: javnosti@ukc-mb.si
Direktor UKC: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svetnik
Strokovna direktorica UKC: prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., svetnica
Imenovane osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:
 Samo Turk, univ. dipl. ekon., Center za odnose z javnostmi in marketing, javnosti@ukcmb.si, 02/321-28-13;
 mag. Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav., Center za informatiko, dpo@ukc-mb.si: ZUP
postopek odločbe.
2.c Seznam glavnih predpisov RS in seznam predpisov EU v delu, ki se nanaša na
delovno področje organa
Državni predpisi
 Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91 in nadalj.)
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in

nadalj.)
 Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, in nadalj.)
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 – uradno

prečiščeno besedil, –in nadalj.)
 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, in nadalj.)
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Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, in nadalj.)
Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08 in nadalj.)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu- 1 (Ur. l. RS, št. 43/11)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 86/04, s sprem.)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, in nadalj.)
 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. –21/13 in nadalj.)
Mednarodni predpisi
 Zakon o ratifikaciji Rotterdarmske konvencije o postopku soglasja po predhodnem
obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS,
št. 26/99 (Uradni list RS, št. 86/99));
 Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi
substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90);
 Enotna konvencija o mamilih (Uradni list SFRJ, št. 2/64) Protokol o spremembah in
dopolnitvah Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (Uradni list SFRJ, št. 3/78);
 Konvencija o psihotropnih substancah (Uradni list SFRJ, št. 40/73);
 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med vladami Češke republike, Republike
Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom
Združenih narodov za nadzor nad mamili (Uradni list RS, 2/96 (Uradni list RS, št. 8/96));
 Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o projektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi (Uradni
list RS, št. 20/96);
 Konvencija o izdelavi Evropske farmakopeje (Uradni list SFRJ, št. 2/91);
 Uredba o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list RS,
št. 1/93 (Uradni list RS, št. 2/93));
 Mednarodni sanitarni pravilnik (Uradni list SFRJ, št. 17/70);
 Mednarodni zdravstveni pravilnik (Uradni list SFRJ, št. 6/77);
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za
brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah
in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k
Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno
izposojanje medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih
zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (Uradni list RS, št. 20/00 (Uradni list RS,
št. 78/00));
 Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega
izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora
ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin
človeškega izvora (Uradni list RS, št. 78/00 in 116/00);
 Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin,
Protokola k Evropskem sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter
Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih
skupin (Uradni list RS, 20/00 (Uradni list RS, št. 78/00));
 Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola
k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv ter Dodatnega protokola k
Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (Uradni list RS, 20/00 (Uradni
list RS, 78/00));
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (Uradni list RS, št. 72/98);
 Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (Uradni
list RS, št. 58/00);
 Evropska konvencija proti dopingu v športu, z dodatkom (Uradni list SFRJ, št. 4/91);
 Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi
substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90);
 Statut Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št.
4/86) Protokol o ponovno sklicanem sestanku pooblaščencev o ustanovitvi;
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 Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86)

Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (Uradni list FLRJ, št. 93/47, 9/60 in Uradni
list SFRJ, št. 6/66, 1/68, 49/75 in 12/84).
2.d SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH
DOKUMENTOV TER POROČIL, STALIŠČ, MNENJ IN ANALIZ
Letno poročilo
Finančni načrt
Strateški načrt

2.e KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV, KI JIH VODI
UKC Maribor
UKC Maribor vodi upravne postopke v primerih:
- Postopki odločanja o zahtevah za dostop do informacij po Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja ali po Zakonu o medijih,
- Obravnava zahteve za posredovanje osebnih podatkov, ki so vložene po Zakonu o
pacientovih pravicah ali Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
UKC ne vodi zakonodajnih in sodnih postopkov.
2.f SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA UKC Maribor
1. Osnovna medicinska dokumentacija
 Hospitalni popis bolezni
 Ambulantni popis bolezni
2. Evidenca Mosaiq
3. Čakalni seznami
4. Evidenca o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
5. Evidenca o poškodbah pri delu
6. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavca
7. Evidenca krvodajalcev
8. Evidenca potreb bolnikov po krvi
9. Zdravniško poročilo o umrli osebi
10. Spletne strani
11. Evidenca o zaposlenih delavcih
12. Evidenca o stroških dela
13. Evidenca o izrabi delovnega časa
14. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
15. Evidenca o posebnih zdravstvenih zahtevah iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu
Podrobnejše informacije o zbirkah so na voljo pri DPO.

2.g SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI UKC Maribor
1. Bolnišnični informacijski sistem - Medis
2. Poslovni informacijski sistem
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3. Kadrovski informacijski sistem
4. Radiološki informacijski sistem
5. Laboratorijski informacijski sistem - Labis
6. Evidenca o prejetih in izdanih mamilih
7. Evidenca in medicinska dokumentacija darovalcev in prejemnikov človeških tkiv in celic
8. Evidenca pritožb pacientov
9. Evidenca odškodnine
10. Evidenca izvršb
11. Evidenca osebnih podatkov vstopnih Info točk Covid-19
12. Evidence kliničnih raziskav
13. Evidenca raziskovalcev in tehničnih sodelavcev
14. Interni elektronski imenik
15. Evidenca izvedenih notranjih nadzorov in odrejenih ukrepov
16. Evidenca izobraževanja in izpopolnjevanja
17. Obramba in zaščita, izvrševalci nalog
18. Evidenca videonadzora
19. Evidenca izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb
20. Evidenca neželenih dogodkov
21. Evidenca štipendistov
22. Evidenca nadzora tiskanja MYQ
23. Evidenca posnetkov ob evidentiranju delovnega časa na registrirnem terminalu
24. Evidenca osebnih podatkov na požarnem zidu UKC Maribor
25. Evidenca osebnih podatkov prosilcev za oddaljen dostop do UKC
26. Evidenca uporabnikov, ki dostopajo do informacijskega sistema
27. Evidenca kolektivnega nezgodnega zavarovanja
28. Evidenca prejetih zahtevkov iz naslova nedovoljene obdelave osebnih podatkov
29. Evidenca uporabnikov s pravico vstopa v prostore s kartično kontrolo dostopa Špica
30. Evidenca cepljenih in prijavljenih na cepljenje Covid
31. Evidenca testiranih na Sars Cov2 in odrejenih izolacij
32. Stanovanjska evidenca
33. Evidenca vseh cepljenj
34. Evidenca nosilcev VOB in njihovih kontaktov
35. Evidenca zaposlenih za uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila (SIGEN)
36. Evidenca posojil za stanovanjske namene
37. Evidenca cepljenih hospitaliziranih pacientov s Covid-19
38. Evidenca dvojnega pregleda brisa materničnega vratu Oddelka za patologijo
39. Evidenca ponovnega pregleda prejšnjih preparatov brisa materničnega vratu Oddelka
za patologijo
40. Evidenca statističnega spremljanja brisa materničnega vratu iz kolposkopske
ambulante na Oddelku za patologijo
Podrobnejše informacije o zbirkah so na voljo pri DPO.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Katalog informacij javnega značaja v elektronski obliki: E-katalog
Katalog v tiskani obliki je dostopen v Centru za odnose z javnostmi in marketing, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
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Za lažjo komunikacijo prosimo, da sporočite zahtevo na telefonsko številko 02/321-28-13 ali
pisno na naslov: Center za odnose z javnostmi in marketing, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
oz. na e-naslov: javnosti@ukc-mb.si.
4. STROŠKOVNIK
Vpogled v informacije je brezplačen. Pri posredovanju prepisa, fotokopije ali elektronskega
zapisa pa zaračunamo materialne stroške (za fotokopijo formata A4 0,06 evra). Če stroški ne
presegajo 20 evrov, ne zaračunamo materialnih stroškov. Če se ugotovi, da bodo materialni
stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca
zahteva vnaprejšnji polog.
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):
Storitev
Cena v EUR
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega
formata
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega
formata
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega
formata A3
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega
večjega formata
elektronski zapis na eni zgoščenki (CD)

1,25

elektronski zapis na eni zgoščenki (DVD-R)

2,92

elektronski zapis na enem USB ključku

nabavna cena USB ključka

0,63
1,25
2,50
2,09

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 0,08
iz tiskane v elektronsko obliko
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 0,20
iz tiskane v elektronsko obliko
poštnina za pošiljanje informacij po pošti
skladna z veljavnim cenikom za poštne
storitve
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, cenik ali drugi pogoji za ponovno
uporabo informacij javnega značaja: že zajeto v točki 4.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Najpogosteje iskane informacije javnega značaja:
- Nabava ventilatorjev za covid-19 paciente,
- Klimatizacija v UKC Maribor,
- Cepljenje,
- Izplačilo dodatkov zaposlenih,
- Pomanjkanje kadra,
- Investicije.
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7. JAVNA NAROČILA
Javna naročila
Evidenčna naročila

Pripravila:

Pristojna oseba za posredovanje
informacij javnega značaja

mag. Klara MIHALDINEC, univ. dipl. prav.

Spremembe v izdaji 4, velja od 11.3.2022:
 dodana nova Evidenca posojil za stanovanjske namene,
 4. 2. 2022 sprememba organizacije UKC Pravilnika o podrobnejši organizaciji in
vodenju organizacijskih enot v UKC Maribor (izdaja 19).
Spremembe v izdaji 5, velja od 7.4.2022:
 Vnesena nova strokovna direktorica UKC Maribor.
Spremembe v izdaji 6, velja od 15.5.2022:
 dodane 3 nove Evidence Oddelka za patologijo ter ena z Oddelka za med. statistiko,
 27. 5. 2022 sprememba organizacije objavljena v Statutu (izdaja 4).
Spremembe v izdaji 7, velja od 5.8.2022:
 velja od 20. 7. 2022 sprememba organizacije UKC objavljena v Pravilniku o podrobnejši
organizaciji in vodenju organizacijskih enot (izdaja 21),
 V točkah 2f in 2g se namesto »Podrobnejše informacije o zbirkah so na voljo pri DPO
in v Pravnem oddelku.« zapiše »Podrobnejše informacije o zbirkah so na voljo pri
DPO.«.
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