KATALOG INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod za kulturne pripreditve
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Krekov trg 3, Si-3000 Celje
Tel.: +386(0)3 42 87 930
Fax.: +386(0)3 42 87 931
e-mail: zavod.celeia@celje.si
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Matična številka: 2144271
TRR: 01211-6000001277

1. OSNOVNI PODATKI O
KATALOGU
NAZIV ZAVODA
Sedež zavoda
Telefon in telefaks
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Ustanovitelj zavoda
Zavod financira
Odgovorna uradna oseba
Datum prve objave kataloga
Datum zadnje spremembe
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu
Druge oblike kataloga

ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN
TURIZEM CELEIA CELJE
Krekov trg 3, 3000 Celje
+386 (0) 3 42 87 930, + 386 (0) 3 42 87
931
2144271
SI63893207
01211-6000001277 UJP Žalec
Mestna občina Celje
Mestna občina Celje
Milena Čeko Pungartnik, direktorica
5.11. 2009
5.11. 2009
http://www.celeia.info
Tiskana oblika je dosegljiva na sedežu
zavoda

2. Splošni podatki o
zavodu in informacijah
javnega značaja s
katerimi razpolaga
Organigram in podatki o
organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja
zavoda
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Poslanstvo zavoda na področju
opravljanja kulturnih dejavnosti je
trajno in nemoteno izvajanje
kulturnega programa ter posredovanje
umetniške ustvarjalnosti in
poustvarjalnosti na področjih vizualne
in glasbene umetnosti ter drugih
sodobnih umetniških praks v
lokalnem, regionalnem in
mednarodnem prostoru, poleg
navedenega pa tudi varovanje

premične kulturne dediščine s
področja likovne umetnosti.
Poslanstvo zavoda na področju
opravljanja turističnih dejavnosti je
promocija in spodbujanje razvoja
turizma ter oblikovanje celovite
turistične ponudbe na območju
ustanovitelja. Zavod zagotavlja
učinkovitejše in kompleksnejše
kulturno-prireditvene in turističnopromocijske storitve v povezavi s
komplementarno kulturno in turistično
ponudbo na Celjskem. Zavod razvija
kakovostno in pestro strukturirano
kulturno in turistično ponudbo s ciljem
vzpostavitve prepoznavnosti Celja kot
kulturno razvitega srednjeevropskega
mesta in turističnega središča celjske
regije.
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot
Organi zavoda

Organizacijske enote

Organigram zavoda
Kontaktni podatki uradnih oseb,
pristojnih za posredovanje
informacij javnega značaja
Pristojna oseba
Kontaktna oseba
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Direktorica Zavoda Celeia Celje
Milena Čeko Pungartnik
Svet Zavoda Celeia Celje
Andreja Rihter, predsednica
Nenad Firšt, Matija Golner, Borut
Kramer, Aleš Majcenič, Milan Rajtmajer,
Gojko Zupan
Zavod sestavljajo štiri notranje
organizacijske enote:
– Center sodobnih umetnosti
– Prireditveni center
– Turistično promocijski center
– Skupne službe
Vsebina organigrama

Milena Čeko Pungartnik, direktorica
Milena Čeko Pungartnik, direktorica

Seznam zakonov, podzakonskih
aktov in predpisov Evropskih
skupnosti z delovnega področja
zavoda
Notranji predpisi

Državni predpisi
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Akt o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest Zavoda za
kulturne prireditve in turizem Celeia
Celje z opisi
Pravilnik o dajanju informacij v javnost
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o hrambi dokumentarnega
gradiva
Pravilnik za oddajo naročil malih
vrednosti
Pravilnik o evidentiranju delovnega
časa
Pravilnik o varovanju osebnih
podatkov
Navodilo za upravljanje s tveganji
Navodilo za uporabo mobilnih
telefonov v lasti Zavoda Celeia Celje
Navodila za službena potovanja
Poslovnik o delu Sveta Zavoda Celeia
Celje
Izjava o varnosti z oceno tveganja z
evidencami
Varstvo pred požarom
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
Zakon o davčnem postopku
Zakon o davčni službi
Zakon o davku na dodano vrednost ter
pravilnik o ddv
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o deviznem poslovanju
Zakon o dohodnini
Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja
Zakon o evidencah na področju dela
Zakon o financiranju občin
Zakon o finančnem poslovanju podjetij

Zakon o izvršbi in zavarovanju
Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije
Zakon o javnih financah
Zakon o javnih naročilih
Zakon o medijih
Zakon o minimalni plači, o načinu
usklajevanja plač in o regresu za letni
dopust
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov
Zakon o plačilnem prometu
Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju
Zakon o pravdnem postopku
Zakon o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti
Zakon o preprečevanju pranja denarja
Zakon o prispevkih za socialno varnost
Zakon o računovodstvu
Zakon o revidiranju
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o tajnih podatkih
Zakon o trošarinah ter pravilnik o
izvajanju zakona
Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkov
Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
Zakon o zavodih
Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Obligacijski zakonik
Kolektivna pogodba za kulturne
dejavnosti v Republiki Sloveniji
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Kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
(Uradni list RS, št. 8/2001)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za
kulturne prireditve in turizem Celeia
Celje (Uradni list RS, št.51/2005,
23.5.2005)
Predpisi EU
Evropski register predpisov
Seznam strateških in
Strateški načrt Zavoda Celeia Celje
programskih dokumentov po
Letno poročilo Zavoda Celeia Celje
vsebinskih sklopih
2009
Poslovno poročilo Zavoda Celeia Celje
2009
Računovodsko poročilo Zavoda Celeia
Celje 2009
Poslovni načrt Zavoda Celeia Celje
2009
Seznam javnih evidenc s katerimi Evidenca o zaposlenih
organ upravlja
Seznam drugih informatiziranih
Statistični podatki o št. obiskovalcev
zbirk podatkov
prireditev v organizaciji Zavoda Celeia
Celje
Statistični podatki o št. turistov v Celju
Statistični podatki o obisku turistov na
Starem gradu Celje
Najpomembnejši vsebinski
Cenik najema prostorov in opreme
sklopi drugih informacij javnega
Celjskega doma
značaja oziroma seznam
Cenik najema prostorov in opreme
posameznih dokumentov
Starega gradu Celje
Cenik porok na Starem gradu Celje
Cenik abonmajskih in
izvenabonmajskih kart
Mesečnik – Koledar kulturnih
prireditev MO Celje
Razpisi in pozivi k sodelovanju

3. Opis in način dostopa
do drugih informacij
javnega značaja
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Neposreden dostop

Dostop na podlagi zahteve

Datum objave
Celje, 5.11.2009
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Osebni dostop (možen po
predhodnem dogovoru na sedežu
Zavoda Celeia Celje)
Dostop do informacij javnega značaja
je omogočen tudi na internetu in sicer
na spletnem naslovu:
http://www.celeia.info
¾ Pisna zahteva po pošti
¾ Vložitev zahteve po elektronski pošti
Podpis direktorice
Milena Čeko Pungartnik

