Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03) in Uredbe o
posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03) ter Uredbe o višini stroškov
posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 40/04) objavljamo Katalog informacij javnega
značaja.

Informacije javnega značaja
OSNOVNI PODATKI
Polni naziv : ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE
Skrajšan naziv: ZPTM BREŽICE
Pravni status: Javni zavod
Naslov/sedež: Gubčeva 10a, 8250 Brežice
Telefon: + 386 (0) 590 837 90 Faks: + 386 (0) 590 837 91
E‐mail: mc‐brezice@siol.net
www‐stran:
www.zptm.si,
www.mc‐brezice.si,
www.mc‐hostel.si,
www.pcbrezice.si
Matična številka: 1331264
Davčna številka: 22560343
Št. proračunskega uporabnika: 30791
Številka transakcijskega računa: 01209‐6030307958
Ustanovitelj: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice

www.visitbrezice.si,

Notranje organizacijske enote (NOE):
• Mladinski hotel Brežice
• Mladinski center Brežice
• Center za podjetnistvo in turizem Brežice
Odgovorna oseba:
Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe:
mag. Matejka Gerjevič, direktorica
E‐mail: mateja.gerjevic@mc‐brezice.si
ORGANI ZPTM Brežice
Organi zavoda:
• direktor,
• svet centra (ima 5 članov, 3 predstavniki ustanovitelja, 1 zaposleni, 1 javnost),
• 3 strokovni sveti oz. odbori (odbor za mladino, podjetništvo, turizem), ki je vsak
sestavljen iz 5ih članov.

Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
mag. Mateja Gerjevič, direktor
01.02.2006
16.1.2012
www.zptm.si
tiskana oblika, dostopna v upravi ZPTM Brežice

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis
Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti:
delovnega
 podjetništva,
področja organa:
 turizma,
 ter dejavnosti za mlade na območju Občine Brežice.
Zavod zagotavlja:
 pospeševanje in vzpodbujanje podjetništva,
 načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področij
delovanja zavoda,
 pospeševanja trženja turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih,
 organizacijo prireditev, sejmov, razstav, delavnic.. s področij delovanja zavoda,
 redno identifikacija potreb in interesov na področju podjetništva in turizma v
občini,
 redno identifikacija potreb in interesov mladih na področju kulture,
izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti,
 oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za
zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov na področju podjetništva in
turizma,
 oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za
zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov mladih,
 vzpodbujanje in pomoč akterjem na področju podjetništva in turizma pri
pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
 vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih
programov in aktivnosti,
 izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za akterje na področju
podjetništva, turizma ter mlade,
 povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in
dela z mladimi oziroma za mlade – lokalno in širše,


Organigram organa

podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade
v lokalnem okolju,
 drugo, po potrebah ciljnih skupin,
 promocijo tržnih produktov s področja občine,
 upravljanje z objekti na Gubčevi 10 a, Brežice in objektom na Cesti prvih borcev
22, Brežice.
Povezava na ločen dokument

2.a Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
mag. Matejka GERJEVIČ, direktorica, tel.: 0590 837 90
e‐mail: mateja.gerjevic@mc‐brezice.si
2.b Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
 http://www.uradni‐list.si/1
 http://zakonodaja.gov.si/
Predpisi EU
http://eur‐lex.europa.eu/sl/index.htm
Ustanovni akt
http://www.uradni‐
list.si/1/content?id=105988&part=&highlight=odlok+o+preoblikovanju+mladins
ki+center+bre%C5%BEice
Interni akti
 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ZPTM (Katalog delovnih mest, Kadrovski
načrt, Organigram delovanja)
 Poslovnik sveta zavoda
 Pravila sveta zavoda
 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogom
 Pravilnik o računovodstvu
 Pravilnik o popisu
 Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in poslovnih tajnosti
 Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev in sodelavcev
 Pravilnik o računovodstvu
 Ocena požarne ogroženosti in Požarni red
 Izjava o varnosti z oceno tveganja
 Drugi splošni akti
 Hišni red
 Hišni red glasbena vadnica, mladinski hotel in telovadnica
2.c Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 Zakon o mladini
 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških
 Letni program dela in finančni načrt ZPTM
in programskih
 Koncept informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji
dokumentov
 Koncept razvoja mladinskega turizma
 Bela knjiga Evropske komisije: Nova spodbuda za evropsko mladino
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki
Organ ne vodi sodnih in zakonodajnih postopkov, razen sprejema internih aktov in
jih vodi organ
upravnih postopkov z izdajo sklepov.
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 Evidenca javnih naročil male vrednosti
 Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti, organ pridobiva podatke v
evidenci (po uradni dolžnosti, na podlagi vlog), opis in pogoji dostopa do
evidence v skladu z 10. členom uredbe, evidenca ni povezana z drugimi javnimi
evidencami
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 Baza literature (literatura s področja mladinskega dela)
 Baza organizacij s katerimi ZPTM sodeluje
 Zbirka napotkov in elektronskih naslovov, s konkretnimi
 informacijami, ki zadevajo določeno področje)
 Baza uporabnikov prostorov ZPTM
Dostop do zbirk je možen na sedežu ZPTM Brežice.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na
sklopov informacij:
sedežu. Pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo
in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ).
Zahteva prosilca bo zavrnjena, če bi razkritje podatkov pomenilo poseg v
davčno ali drugo tajnost oziroma v varstvo osebnih podatkov.
Uradne ure za dostop do informacij javnega značaja so ob sredah med
10.00 in 11.00 uro, na sedežu ZPTM‐ja, z možnostjo vpogleda v
dokumentacijo, listine…
Organ zagotovi, informacije javnega značaja, ki jih posreduje v
svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami. Tako,
da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v
izključno tekstovni obliki.
Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa
zahtevane informacije organ prosilcu zaračuna materialne stroške v
skladu s ceno fotokopije po veljavnem sklepu o določitvi cen za
opravljeno storitev.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje
1.
zahtevanih informacij oziroma
2.
tematskih sklopov (samodejno
3.
generiran seznam, ki ga določa
4.
povpraševanje po posamezni
5.
informaciji)
6.
7.
8.
Podpis odgovorne osebe:
Mateja Gerjevič, l.r.

