KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
Skrajšan naziv zavoda: ZTŠK Dobrna
Sedež javnega zavoda: Dobrna 1 a, 3204 Dobrna
Matična številka: 3597121000
Davčna številka: 54340306 / ni zavezanec za DDV
Transakcijski račun pri UJP Žalec: 01355-6000000138
Telefon: (03) 780 10 64, Gsm: (041) 851-523
Elektronska pošta: marija.svent@dobrna.si; tic@dobrna.si
Spletna stran: www.visitdobrna.si in www.ztsk-dobrna.si
Odgovorna oseba: Marija Švent, direktorica
Datum izdelave kataloga: februar 2022
Dostopnost kataloga:
-

fizično na sedežu zavoda (Dobrna 1a, 3204 Dobrna)

-

na spletni strani: www.visitdobrna.si

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
1. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA in ŠTEVILU ZAPOSLENIH
Kratek opis delovnega področja zavoda: Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (v
nadaljevanju ZTŠK Dobrna) je bil ustanovljen kot javni zavod z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list RS, št. 18/09), na 20. redni seji dne 24.
2. 2009 in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za
turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list RS, št. 56/21).
V okviru predmeta poslovanja opravlja zavod dejavnosti, kot so določene z odlokom o
ustanovitvi in jih je zavod registriral pri pristojnem sodišču. Dejavnosti zavoda v skladu z
veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/07 in 17/08)
so naslednje:
– DE 22.110 izdajanje knjig,
– DE 22.120 izdajanje časopisov,
– DE 22.130 izdajanje revij in periodike,
– DE 22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– DE 22.150 drugo založništvo,

– DE 22.240 priprava za tisk,
– G 51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G 52.471 dejavnost knjigarn,
– G 52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami,
– G 52.481 trgovina na drobno s športno opremo,
– G 52.486 trgovina z umetniškimi izdelki,
– G 52.620 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– H 55.210 dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč,
– H 55.220 dejavnost kampov,
– H 55.231 dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
– H 55.232 dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo,
– H 55.239 druge nastanitve za krajši čas,
– H 55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
– H 55.303 dejavnost slaščičarn, kavarn,
– H 55.304 dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
– H 55.400 točenje pijač,
– I 60.213 dejavnost žičnic, vlečnic,
– I 60.230 drug kopenski potniški promet,
– I 65.230 drugo finančno posredništvo, d.n.,
– I 67.130 pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
– K 70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K 71.401 izposojanje športne opreme,
– K 71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
– K 74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K 74.140 podjetniško in poslovno svetovanje,
– K 74.400 oglaševanje,
– K 74.851 prevajanje,
– K 74.853 druga splošna tajniška opravila,
– K 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K 74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– N 79.120 dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 79.110 dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
– O 92.130 kinematografska dejavnost,
– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O 92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O 92.330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O 92.340 druge razvedrilne dejavnosti,
– O 92.521 dejavnost muzejev,
– O 92.522 varstvo kulturne dediščine,
– O 92.610 obratovanje športnih objektov,
– O 92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
– O 92.623 druge športne dejavnosti,
– O 92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja zavod v okviru svojih dejavnosti, kot
javno službo, naslednje naloge na področjih turizma, športa in kulture s soglasjem ustanovitelja,
in sicer:
– skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe Občine Dobrna;
– izvaja naloge turistično informacijskega centra;
– pripravlja letni program prireditev in oblikuje, izvaja in vodi prireditve;
– zbira in posreduje informacije o turističnem, športnem in kulturnem dogajanju v občini;
– spremljanje in izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij turizma, športa in
kulture;
– vzpodbuja in skrbi za razvoj turističnih produktov občine na osnovi revitalizacije in
vsebinske prenove naravne in kulturne dediščine Občine Dobrna;
– varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin
predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za
njihovo celovitost in neokrnjenost;
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za izvajanje javne službe, varuje,
konzervira, restavrira in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom javnega zavoda;
– upravlja, vzdržuje in obnavlja javno infrastrukturo na področju turizma, športa in kulture,
ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z
zakonodajo;
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško
dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande ter dejavnosti povezane s
kulturo, športom in turizmom;
– izdaja tiskano gradivo, zloženke, zemljevid občine, video, zvočne in računalniške zapise,
ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda;
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja,
plese in druge prireditve komercialne narave;
– sodeluje z vsemi društvi v občini in ostalimi organizacijami;
– nudi strokovne storitve s področja delovanja;
– spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev RS
in na javne razpise EU za projekte s področja delovanja;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe turizma, kulture,
športa in opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki, športnimi
proizvodi ipd.;
– izvaja programe javnih del za potrebe izvajanja dejavnosti zavoda;
– opravlja druge naloge v soglasju z občino ustanoviteljico.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– pripravlja razvojne programe in poslovne načrte za naročnike;
– opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim ob
izpolnjevanju zakonskih pogojev za izvajanje;
– prodaja publikacije vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne
obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov in
drugega promocijskega gradiva;
– opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.

Zavod upravlja z naslednjimi kulturnimi, športnimi in turističnimi objekti, ki so last Občine
Dobrna:
- prostori Kulturnega doma Dobrna,
- Paviljon na južnem delu trga Dobrna,
- Lesene hiške na severnem delu trga Dobrna,
- Črna kuhinja pri Šumej.
Število zaposlenih: 1 za določen čas.
2. ORGANI ZAVODA
V skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna
(Ur.l. RS, št. 18/09) sta organa zavoda direktor in svet.
Direktorica ZTŠK Dobrna: Marija Švent
Svet ZTŠK Dobrna sestavljajo naslednji člani: Primož Rošer – predsednik, Vera Horjak Kravos –
namestnica predsednika, Branka Gal, Ivan Krulec, Martin Brecl in Mateja Smrečnik.

3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Pristojna oseba: Marija Švent, direktorica, gsm: (041) 851-523
E -pošta: marija.svent@dobrna.si

4. SEZNAM DRŽAVNIH ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE
SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA:
a) zakonske podlage za izvajanje dejavnost:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 55/92
– ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06–
ZJZP);
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 –
ZPPreb-1, 29/17-ZŠpo-1, 13/18);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 ZFO-1, 7/07 - odl. US, 53/07, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl.
US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb);
- Zakon o športu-1 (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20, 3/22 - ZDeb).
b) ustanovitveni akt
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list RS,
št. 18/09) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
za turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list RS, št. 56/21).

c) interni akti zavoda
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za turizem, šport
in kulturo Dobrna;
- Statut Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna;
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo
Dobrna;
- Poslovnik sveta zavoda;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Tržni red tržnice Dobrna;
- Pečati ZTŠK Dobrna;
- Pravilnik za oddajo naročil majhne vrednosti;
- Katalog informacij javnega značaja.

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV
-

Poslovno in računovodsko poročilo ZTŠK;
Inventurni elaborat;
Letni program dela s finančnim in kadrovskim načrtom.

