KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Center za podjetništvo in turizem Krško
Naziv zavoda:
T: 07/ 490 22 20
F: 07/ 492 70 80

Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga

Elektronski naslov: info@cptkrsko.si
Internet: www.cptkrsko.si
mag. Karl Vertovšek, v.d. direktorja
15. marec 2010
4.9.2018
www.cptkrsko.si
Katalog je dostopen v elektronski verziji na naslovih zgoraj.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja
Storitve zavoda se navezuje na njegovo poslanstvo, in jih opredeljuje Odlok o
organa:
ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško (Ur.l. RS, št.
99/2008) ter Popravek odloka (Ur. listu št. 9/09).
Seznam vseh notranjih
Uprava
organizacijskih enot
Področje podjetništva
Področje turizma
Organigram zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

mag. Karl Vertovšek, v.d. direktorja
Telefon: 07/ 490 22 20
e-pošta: karl.vertovsek@cptkrsko.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega,
lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
−
Akt o ustanovitvi
−
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in opisi delovnih nalog
−
Pravilnik o preprečevanju nasilja na delovnem mestu

−
−

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov
nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na
delovnih mestih
−
Požarni red
−
Izjava o varnosti z oceno tveganja
−
Pravilnik o JNMV
−
Pravilnik o računovodstvu
−
Pravila o popisu
−
Katalog informacij javnega značaja
−
Načrt integritete z obvestilom o sprejemanju daril javnih uslužbencev
−
Načrt promocije spodbujanja zdravja na delovnem mestu
Državni predpisi
Preusmeritev na register veljavnih predpisov: kilk
Predpisi EU
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih Letna poročila
dokumentov
Finančna poročila o delu zavoda
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Postopek ustanovitve gospodarske družbe
Postopki v povezavi s spremembami gospodarskih družb
Postopek nudenja informacijskih storitev
Napredovanje delavcev v plačne razrede
Zaposlovanje delavcev
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Poslovni register Slovenije (http://www.ajpes.si/prs/)
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o stroških dela
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Register zbirk osebnih podatkov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

−

−

−

−

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih
se nahajajo informacije javnega značaja: Večina informacij je dostopna
tudi na spletni strani zavoda www.cptkrsko.si.
Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina
seznanitve z informacijo: Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od
ponedeljka do petka v delovnem času na sedežu zavoda, po predhodni
najavi.
Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe
o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je
dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh
je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij

4.1 Želimo ustanoviti gospodarsko družbo. Kje lahko uredimo postopke v zvezi s tem?
CPT Krško je med drugim SPOT točka (bivša VEM točka) in vse postopke v zvezi z
ustanovitvijo enostavne gospodarske družbe lahko brezplačno uredite na našem
sedežu. Več informacij v zvezi s tem pridobite osebno na sedežu zavoda oz. na
spletni strani.
4.2 Želim se samozaposliti kot samostojni podjetnik. Kje lahko pridobim informacije,
katere pogoje moram izpolnjevati glede tega?
Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za odprtje svoje dejavnosti lahko pridobite
na našem sedežu. Okvirne informacije glede pogojev za opravljanje dejavnosti
lahko pridobite na naši spletni stran, glede ustanovitve s.p. oz. d.o.o in morebitnih
sprememb pa na naši spletni strani.

5. STROŠKOVNIK IZ 17. ČLENA UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi
materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941 ).

Odgovorna oseba CPT Krško:
mag. Karl Vertovšek, v.d. direktorja

