KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA

1.

OSNOVNI PODATKI

Onkološki inštitut Ljubljana
Odgovorna uradna oseba:
generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
Datum prve objave kataloga:
05. 12. 2006
Datum zadnje spremembe:
25. 10. 2016
2.
SPLOŠNI PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI
RAZPOLAGA OI
2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI
Onkološki inštitut Ljubljana (v nadaljevanju OI) je pravna oseba s statusom javnega
zdravstvenega zavoda. Temeljne dejavnosti OI so zdravstvena dejavnost na sekundarni in
terciarni ravni, raziskovalna in izobraževalna dejavnost.
Organigram
SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
0.1. Generalni direktor OI
0.2. Strokovni direktor OI
0.2.1. Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov
Pomočnik strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege - glavna medicinska
sestra
Pomočnik strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje
I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
1.0. Diagnostična dejavnost
1.1. Oddelek za radiologijo
1.2. Oddelek za nuklearno medicino
1.3. Oddelek za citopatologijo
1.4. Oddelek za patologijo
1.5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti
1.6. Diagnostični center za bolezni dojk
1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko
2.0. Sektor operativnih dejavnosti
2.1. Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
2.1.1. Enota za intenzivno terapijo in reanimacijo
2.1.2. Enota za anestezijo
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2.1.3. Enota za zdravljenje bolečine
2.2. Oddelek za kirurško onkologijo
2.3. Oddelek za ginekološko onkologijo
2.4. Operacijski blok
2.5. Hospital operativnih strok
3.0. Sektor radioterapije
3.1. Oddelek za teleradioterapijo
3.2. Oddelek za brahiradioterapijo
3.3. Hospital
3.3.1. Hospital I.
3.3.2. Hospital II.
3.3.3. Hospital III.
3.4. Oddelek radiofizike
3.4.1. Enota za varstvo pred ionizirajočim sevanjem
3.4.2. Enota za vzdrževanje obsevalnih naprav
4.0. Sektor internistične onkologije
4.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev
4.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov
4.2.1. Enota za intenzivno internistično zdravljenje
5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti
5.1. Paliativna oskrba
5.2. Klinična prehrana in dietoterapija
5.3. Genetsko svetovanje
5.4. Psihoonkologija
5.5. Ugotavljanje posledic zdravljenja
5.6. Nevrologija
5.7. Fizioterapija
5.8. Zdravstvena administracija
5.9 Obračun in fakturiranje
5.10 Služba za kakovost
6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
6.1. Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe
6.1.1. Hospitali (H1, H2, C1, C2, POP, BRT, INT in drugi glede na
prostorsko organiziranost OI)
6.1.2. Enota anestezijske in analgezijske ZN in oskrbe
6.1.3. Enota operacijske ZN in oskrbe
6.2. Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe
6.2.1. Enota ZN v specialističnoambulantni in diagnostični dejavnosti
6.2.2. Enota ambulantne aplikacije sistemske terapije
6.2.3. Posvetovalnica za zdravstveno nego in zdravstveno-socialno
svetovanje
6.3. Oddelek dejavnosti skupnega pomena
6.3.1. Enota centralne sterilizacije
6.3.2. Enota za klinične raziskave
6.3.3. Enota za bolnišnično higieno
6.3.4. Enota za oskrbovalne dejavnosti
7.0. Lekarna
II. RAZISKOVALNA DEJAVNOST
8.1. Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost
8.1.1. Strokovna knjižnica za onkologijo
8.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo
8.2.1. Enota za radiobiologijo
8.2.2. Enota za tumorsko bioterapijo
8.3. Oddelek za klinične raziskave
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III. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
IV. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA
9.0. Epidemiologija in register raka
9.1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri
9.2. Oddelek za epidemiologijo
9.3. Oddelek za presejanje raka
V. UPRAVNE DEJAVNOSTI
10.1. Pravna služba
10.2. Kadrovska služba
10.2.1. Enota za zdravje in varnost pri delu
10.3. Plansko-analitska služba
10.4. Finančna služba
10.5. Tehnično-vzdrževalna služba
10.6. Služba javnih naročil
10.7. Služba za informatiko
10.8 Služba za stike z javnostjo
2.b KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Generalna direktorica:
Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
Strokovni direktor:
doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 5879 110
T: +386 1 5879 117
E: info@onko-i.si
2.c SEZNAM PREDPISOV RS IN SEZNAM PREDPISOV EU S PODROČIJ, KI SE
NANAŠAJO NA DELO ORGANA, TER LOKALNI REGISTER PREDPISOV
Državni predpisi:
• Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10;
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/1992 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214;
• Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/1999 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1395;
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1992 in
nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213;
• Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227;
• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597;
• Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281;
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• Zakon o varnosti in zdravju pri delu - 1 (Ur. l. RS, št. 43/11), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537;
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 67/2002 in
nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1544;
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906;
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003 in nadalj.), dostopen
na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336;
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. –21/13 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944.
Mednarodni predpisi:
• Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju
za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 26/99,
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, št. 2/96, 8/96);
• Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o projektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi (Uradni list
RS, 5/96, 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, 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, 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, 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, št. 20/00, 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, št. 20/00,
78/00);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (Uradni list RS, št. 18/98, št. 72/98);
• Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (Uradni
list RS, 15/00, 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);
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• Statut Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št.
4/86);
• Protokol o ponovno sklicanem sestanku pooblaščencev o ustanovitvi 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).
Lokalni predpisi (ustanovitveni akt in drugi):
• Odlok Vlade RS o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana s
spremembami.
2.d SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH
DOKUMENTOV TER POROČIL, STALIŠČ, MNENJ IN ANALIZ
Program dela in finančni načrt Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2016
Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010-2015

2.e KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV, KI JIH VODI OI
OI ne opravlja upravnih postopkov, razen v primerih, ko zavrne zahtevo za dostop do informacij
po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ali po Zakonu o medijih. Prav tako ne
opravlja zakonodajnih in sodnih postopkov.
2.f SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH VODI OI
Evidenca pacientov
Register raka Republike Slovenije
Register organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu
Register organiziranega odkrivanja raka dojk – DORA
Podrobnejše informacije o zbirkah na spletnem naslovu: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnihpodatkov/register-zbirk/pregledzbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2300&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%
5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=b7bf5fd06523146c
9019075a0538546c
2.g SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI OI
Kadrovska evidenca
Interni elektronski imenik
Spletne strani OI
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
Evidenca podjemnih pogodb
Evidenca avtorskih pogodb
Evidenca videoposnetkov
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca o stroških dela
Evidenca poškodb pri delu
Evidenca usposabljanj delavcev o varnosti pri delu in varstvu pred požarom
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Podrobnejše informacije o zbirkah na spletnem naslovu: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnihpodatkov/register-zbirk/pregledzbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2300&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%
5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=b7bf5fd06523146c
9019075a0538546c

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
E-katalog
je
dostopen
na
i.si/onkoloski_institut/o_nas/katalog_ijz/

spletni

strani

OI:

http://www.onko-

Katalog v tiskani obliki je dostopen v tajništvu generalnega direktorja Onkološkega inštituta
Ljubljana, Zaloška 2, stavba C, pritličje levo, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Za lažjo komunikacijo prosimo, da sporočite zahtevo na telefonsko številko +386 1 5879 110
ali pisno na naslov: generalna direktorica, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana oz. elektronsko na e-naslov: info@onko-i.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. Stroškovnik je Vlada RS predpisala
z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016,
16-18 člen).
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV)
Storitev

Cena v €

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega 1,25
formata
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega 0,63
formata
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega 1,25
formata A3
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega 2,50
večjega formata
elektronski zapis na eni zgoščenki (CD)

2,09

elektronski zapis na eni zgoščenki (DVD-R)

2,92

elektronski zapis na enem USB ključku

nabavna cena USB ključka

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 0,08
iz tiskane v elektronsko obliko
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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
Že zajeto v točki 4.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Najpogosteje iskane informacije javnega značaja:
• vstopna stran spletne strani OI;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak rodil;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, raki prebavil;
• kontakti;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, kožni raki;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak dojk;
• urnik ambulantnih pregledov;
• spletna stran Za javnost in bolnike;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak glave in vratu, bolezenski znaki;
• naročanje in sprejem.
7. JAVNA NAROČILA
Aktualna javna naročila
Arhiv javnih naročil

Zlata Štiblar Kisić
generalna direktorica
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