
   
 

 

 

Poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  

za leto 2017 

 
 

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

24, 1507 Ljubljana. 

 

2. Oznaka leta, na katero se nanaša poročilo: 2017. 

 

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

značaja: 19 

a) dostop do informacij javnega značaja: 19 

b) ponovna uporaba informacij javnega značaja: 0 

 

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

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

16 

a) dostop do informacij javnega značaja: 16 

b) ponovna uporaba informacij javnega značaja: 0 

 

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

značaja z navedbo razlogov za vsako zavrnitev: 5 

a) dostop do informacij javnega značaja: 5 

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

2) razlog zavrnitve: zahtevani podatek je osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo 

kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov; 

3) razlog zavrnitve: zahtevani podatek je osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo 

kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov; 

4) razlog zavrnitve: zahtevani podatek je osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo 

kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov; 

5) razlog zavrnitve: o zahtevi je bilo že odločeno v predhodnem postopku, zato je bil 

izdan sklep o zavrženju zaheteve; 

 

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: 2.  



1) opis odločitve o pritožbi: pritožbi je bilo delno ugodeno, tako da ZZZS posreduje 

podatek o mirovanju in zavarovalnem času javnega uslužbenca, potrdi pa odločitev 

ZZZS, da se ne posreduje podatek o razlogu za mirovanje pravic in obveznosti iz 

delovnega razmerja za delavca, ki ni javni uslužbenec; 

2) opis odločitve o pritožbi: pritožbi je bilo delno ugodeno, tako da ZZZS iz notarskega 

zapisa posreduje tudi podatek o prevzemniku finančnih sredstev ZZZS in višini tega 

zneska. 

 

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, 24.1.2018 

 

 

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


