KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA – ZOBOZDRAVNIK KONCESIONAR
Osnovni podatki o katalogu
Naziv koncesionarja:
MATRIKS V&R, zobozdravstvene storitve, d.o.o.
Odgovorna oseba za sprejem
kataloga informacij javnega
Vlasta Jesenšek Košič, dr.dent.med.
značaja:
Datum prve objave kataloga:
01.07.2013
Datum zadnje spremembe:
08.01.2014
Katalog je dostopen na
http://www.matriks.si
spletnem naslovu, v fizični
obliki pa se nahaja v:
V ambulanti koncesionarja
Druge oblike kataloga:
V tiskani obliki
Splošni podatki o koncesionarju
Podatki o koncesionarju
Dostopno na naslovu http://www.matriks.si
MATRIKS V&R, zobozdravstvene storitve, d.o.o., Trg maršala Tita 7, Tolmin
DŠ: 39627144, Tel.: 05-388-36-08, 041-636-492, E-mail: info@matriks.si, zobna.kosic@gmail.com
Zobna ordinacija za odrasle s koncesijo, zobozdravstvo
Opis delovnega področja
Zobozdravstvena dejavnost
Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija
Protetika, Endodontija, Parodontologija, Oralna kirurgija, Splošno odraslo zobozdravstvo
Oseba pristojna za
Vlasta Jesenšek Košič, dr.dent.med., tel.: 05-388-36-08
posredovanje informacij
Seznam zakonov,
Zdravstvena zakonodaja dostopno na: http://www.pisrs.si/PredpisiPodrocje.aspx?nivo1=X&nivo2=4&nivo3=0&nivo4=0
podzakonskih aktov in
Register predpisov RS dostopno na: http://zakonodaja.gov.si
predpisov EU z
Služba vlade RS za zakonodajo dostopno na: http://www.svz.gov.si
delovnopravnega področja
Uradni list RS dostopno na: http://www.uradni-list.si
Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo dostopno na: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html
zobozdravnika koncesionarja
Lokalni oziroma občinski predpisi dostopni na spletnih straneh Občine Tolmin
EU predpisi s področja zdravstva dostopno na: http://www.pisrs.si/PredpisiPodrocje.aspx?nivo1=X&nivo2=4&nivo3=0&nivo4=0

Okolje, varstvo potrošnikov in zdravja dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/sl/legis/latest/chap1530.htm
Predlogi predpisov dostopno na: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava
Predlogi zakonov dostopno na: http://www2.gov.si/zak/Pre_Zak.nsf
EU predpisi dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

Seznam javnih evidenc

Način pridobivanja podatkov
Dostop do evidence

Opis dostopa do informacij
javnega značaja

Stroškovnik

Osnovna medicinska dokumentacija – ZZZS
Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s
področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/
Ur.l. RS, št. 65/2000
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na paciente in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o pacientih, ki jo
uporabljajo izvajalci zobozdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva
Izvajalci pridobivajo podatke, ki jih vsebuje evidenca neposredno od posameznika (pacienta), na katerega se podatki
nanašajo v kartoteki ali računalniškem mediju ter iz baze ZZZS on-line. Pogoj dostopa: Varovanje osebnih podatkov
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi
Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno
prečiščeno besedilo) /ZVOP-1-UPB1/
Ur.l. RS, št. 94/2007
Dostop do evidence imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago v materialnih predpisih
Neposreden dostop (v ambulanti koncesionarja), po elektronski pošti info@zobna-kosic.si in zobna.kosic@gmail.com, na
podlagi pisne ali ustne zahteve, v času uradnih ur za telefonsko naročanje tudi po telefonu 05-388-36-08 in 041-636-492.
Pisna zahteva mora vsebovati osebno ime, naslov, katero informacijo želi prosilec, in na kakšen način se želite z
informacijo seznaniti (vpogled, kopija, prepis, elektronski zapis)
Koncesionar je dolžan informacijo posredovati le, če jo dejansko poseduje
Koncesionar poseduje informacijo na podlagi
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(uradno prečiščeno besedilo) /ZDIJZ-UPB2/
Ur.l. RS, št. 51/2006
ter na podlagi Uredbe o posedovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja
Ur.l. RS, št. 76/2005, Ur.l. RS, št. 119/2007,
95/2011
Za posredovanje informacij javnega značaja v
katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni
stroški posredovanja v skladu z Uredbo o
posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja
Ur.l. RS, št. 76/2005, Ur.l. RS, št. 119/2007,
95/2011

Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij javnega značaja

1. Ordinacijski čas, 2. Čakalne dobe, 3. Naročanje,
4. Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige, 5.
Pristojna oseba za vodenje pritožbenega
postopka, 6. Cene, 7. Ali lahko pridem k
zobozdravniku brez zdravstvene kartice?, 8.
Pravica do proste izbire zobozdravnika, 9. Do
katerih zobozdravstvenih storitev sem
upravičen?, 10. Trajnostne dobe protetičnih
nadomestkov

