1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Lekarna Pušnik

Odgovorna uradna oseba:

Henrik Pušnik

Datum prve objave kataloga:

Oktober 2005

Datum zadnje spremembe:

Oktober 2005

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.lekarna-pusnik.si
katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih
strani lekarne

2. Splošni podatki o Lekarni Pušnik in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a podatki o organizaciji
Kratek opis delovnega področja – dejavnost lekarne
obsega:

-

nemoteno oskrbo prebivalstva,
zdravstvenih zavodov in drugih
organizacij z zdravili ter sredstvi za
varovanje zdravja,

-

izdajo zdravil na recept in brez recepta,

-

magistralno pripravo zdravil,

-

svetovanje pri uporabi zdravil,

-

izdajo veterinarskih preparatov,
pomožnih zdravilnih sredstev,
ortopedskih pripomočkov, sredstev za
nego in varovanje zdravja

2.b pristojna oseba
Henrik Pušnik, mag. farm., direktor
Tel./fax. 03 56 28 173
e-mail:henrik.pusnik@s5.net
2.c Seznam zakonov,podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti s področja organa (preko
državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Državni prepisi
http://zakonodaja.gov.si
temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.L.RS 9/92) – z

vsemi spremembami in dopolnitvami

Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l.RS 9/92) – z vsemi

spremembami in dopolnitvami
Zakon o zdravilih in medicinsko tehničnih pripomočkih

(Ur.l.RS, št. 101/1999, 7/2000, 7/2002, 13/2002,
67/2002, 47/2004)
Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
(http://www.zzzs.si)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju – uradno prečiščeno besedilo /ZZVZZ-UPB1/

(Ur.l.RS, št. 20/2004)
Drugi pomembnejši predpisi:
Zakon o varstvu potrošnikov – uradno prečiščeno besedilo
/ZVPot-UPB2/ (Ur.l.RS, št. 98/2004)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 59/99,

57/01, 59/01, 52/02)
Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št.

24/03)
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:
http://zakonodaja.gov.si
Opozorilo:
Pri dostopu do predpisov na navedenem naslovu gre za
neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj
informativno delovni pripomoček, glede katerih lekarna ne
jamči odškodninsko ali kako drugače.
http://europa.eu.int/eur-lex
Evropska farmakopeja

Predpisi EU:
2.d seznam predlogov predpisov:
Predlogi predpisov:

Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:
-

na vladi

(http://www.uvi.si/slo/seje-vlade/gradivav-obravnavi)
-

v državnem zboru
(http://www.dzrs.si/si/aktualno/zakonodaja)

opozorilo:
Pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za
neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj
informativni delovni pripomoček, glede katerih lekarna ne
jamči odškodninsko ali kako drugače.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
/
2.f Seznam vrst storitev
/
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja ZZZS
/
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
/
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na spletni strani lekarne.
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:
V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do
informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo naslovite na pristojno uradno osebo Lekarne
Pušnik.
Stroškovni obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja:
Lekarna Pušnik je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške skladno z Uredbo o
višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja.
Druge informacije javnega značaja: /

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen
preko spletne strani:
http://www.lekarna-pusnik.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

