
 

POOBLAŠČENE OSEBE ZA UPRAVLJANJE S 
ČAKALNIMI SEZNAMI/NAROČILNIMI KNJIGAMI 

 
 
 
 
 
 
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list 
55/2017 z dne 6.10.2017) je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana določila sledeče 
pooblaščene osebe za upravljanje s čakalnimi seznami oz. naročilnimi knjigami.  
 
 
Enota / lokacija  Pooblaščena oseba Kontaktna številka 

Center za klinično psihiatrijo, 

Studenec 48, 1260 Ljubljana 

Barbara Marcina,    
dipl.ms. 01/5872-281 

Center za mentalno zdravje,  

Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana 

Mag. Mateja Pintar Babič, 
dipl.ms., univ.dipl.org 01/5874-942 

Enota za zdravljenje odvisnih od alkohola, 

Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana 

Damjana Zatković,  
dip.ms. 01/3003-450 

Center za zdravljenje odvisnih od 
prepovedanih drog, Grablovičeva 48 

Doc.dr. Andrej Kastelic, 
dr.med., spec.psih. 01/5874-981 

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo,  

Njegoševa 4, 1000 Ljubljana  

Ana Stopar Stritar, 
dipl.ms., mag ZN 01/4750 676 

 
 
 
 
Ažurne informacije o čakalnih dobah in razpoložljivih terminih za posamične Vrste zdravstvenih 
storitev (VZS) so objavljene na nacionalnem spletnem portalu na naslovu: 
 

https://cakalnedobe.ezdrav.si/Home/FacilityAppointmentSlots?medicalFacilityCode=11526&u
rgencyTypeCode=2 
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