
   
 

 

 

Poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  

za leto 2019 

 
 

1. Naziv in sedež organa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 

24, 1507 Ljubljana. 

 

2. Oznaka leta, na katero se nanaša poročilo: 2019. 

 

3. Število vloženih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega 

značaja: 35 

a) dostop do informacij javnega značaja: 33 

b) ponovna uporaba informacij javnega značaja: 2 

 

4. število ugodenih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega 

značaja vključno z navedbo morebitne zaračunljivosti in pogojev (cena in drugi pogoji): 

28 

a) dostop do informacij javnega značaja: 27 

b) ponovna uporaba informacij javnega značaja: 1 

 

5. število zavrnjenih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega 

značaja z navedbo razlogov za vsako zavrnitev: 15 

a) dostop do informacij javnega značaja: 15 

1) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z zahtevanimi informaciji; 

2) razlog zavrnitve: del poročila predstavljajo osebni podatki, ki predstavljajo izjemo po 

ZDIJZ (3. točka, prvega odstavka 6. člena ZDIJZ);  

3) razlog zavrnitve: odgovor na vprašanje ne predstavlja informacije javnega značaja 

skladno z 4. členom ZDIJZ;  

4) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z zahtevano informacijo in del dokumentacije 

predstavljajo osebni podatki, ki predstavljajo izjemo po ZDIJZ (3. točka, prvega 

odstavka 6. člena ZDIJZ);  

5) razlog zavrnitve: odgovor na vprašanje ne predstavlja informacije javnega značaja 

skladno z 4. členom ZDIJZ;  

6) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z zahtevano informacijo skladno z 4. členom 

ZDIJZ;  

7) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z zahtevanimi informaciji; 

8) razlog zavrnitve: del dokumentacije predstavljajo osebni podatki, ki predstavljajo 

izjemo po ZDIJZ (3. točka, prvega odstavka 6. člena ZDIJZ); 

9) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z nekaterimi informaciji skladno z 4. členom 

ZDIJZ ter nekatere informacije so osebni podatki, ki predstavljajo izjemo po ZDIJZ 

(3. točka, prvega odstavka 6. člena ZDIJZ); 



10) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z nekaterimi informaciji skladno z 4. členom 

ZDIJZ; 

11) razlog zavrnitve: nekatere informacije so osebni podatki, ki predstavljajo izjemo po 

ZDIJZ (3. točka, prvega odstavka 6. člena ZDIJZ); 

12) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z nekaterimi informaciji skladno z 4. členom 

ZDIJZ; 

13) razlog zavrnitve: zahtevane informacije ne predstavljajo informacije javnega značaja 

skladno z 4. členom ZDIJZ;  

14) razlog zavrnitve: zahtevane informacije ne predstavljajo informacije javnega značaja 

skladno z 4. členom ZDIJZ;  

15) razlog zavrnitve: ZZZS ne razpolaga z informaciji skladno z 4. členom ZDIJZ; 

 

b) ponovna uporaba informacij javnega značaja: 0 

 

6. število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah z opisom odločitve ter z 

navedbo razlogov za sprejeto odločitev v primeru ponovne odklonitve razkritja 

informacije: 5.  

1) opis odločitve o pritožbi: pritožbi ni bilo ugodeno, ker odgovor na vprašanje ne 

predstavlja informacije javnega značaja skladno z 4. členom ZDIJZ;  

2) opis odločitve o pritožbi: pritožbi ni bilo ugodeno, ker odgovor na vprašanje ne 

predstavlja informacije javnega značaja skladno z 4. členom ZDIJZ;  

 

 

7. število sproženih upravnih sporov zoper dokončne odločbe ter v primeru molka 

organa: 0. 

 

 

8. število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi je bilo ugodeno tožbi prosilca v 

upravnem sporu, vključno z navedbo razlogov, na katerih temelji odločitev sodišča: 0. 

 

 

Pripravil in zbral: 

Damjan Kos,  

Vodja - direktor Sektorja za informiranje in odnose z javnostmi 

       Ljubljana, 21.1.2020 

 

 

Vir: podatki območnih enot, Direkcije in PE Informacijski center.   


