Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu

Skrajšan naziv:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
E-pošta:
Spletna stran:

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA RAVNE NA KOROŠKEM
OOZ Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 3
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija
02/82 17 320
judita.skoflek@ozs.si
http://www.ooz-ravne.si

Predsednik OOZ Ravne na Koroškem:
Predsednik UO OOZ Ravne na Koroškem:
Odgovorna oseba:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:

Roman KRIVOGRAD
Roman KRIVOGRAD
Judita ŠKOFLEK, sekretarka
http://www.ooz-ravne.si
/

Naziv:

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2a. Organigram in podatki o organizaciji organa
• Opis delovnega področja zbornice
• Organigram
2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
• Pristojne osebe : judita.skoflek@ozs.si
2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti delovnega
področja delovanja organa
• Državni predpisi (Obrtni zakon, Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti
podobnih dejavnosti)
• Predpisi lokalnih skupnosti
• Predpisi EU
2d. Seznam strateški in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
• Statut OOZ Ravne na Koroškem
• Planski dokumenti OOZ Ravne na KOroškem
2e. Seznam vrst upravnih postopkov
• Obrtna dovoljenja in obrtni register
2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
• Obrtni register
2g. Seznam drugih informatiziranih podatkov
• Obrtni register
2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma
seznam posameznih dokumentov
Druge informacije javnega značaja:
 Statut OOZ Ravne na Koroškem
 Planski dokumenti OOZ Ravne na Koroškem
 Poročilo o delu
3. Opis do dostopa drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so objavljene preko spletnih strani OOZ Ravne na Koroškem in
so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.
Fizični dostop do posameznih informacij javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo tako,
da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis.
Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na
sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v
roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije.
Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik
zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da
ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino. Dostop do informacij je mogoč v času
uradnih ur zbornice.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih
dejavnostih
 Izdelava in posredovanje seznamov subjektov vpisanih v obrtni register v celoti ali po
posameznih dejavnostih
 Informacije o statusni registraciji in pogojih za pridobitev obrtnega dovoljenja
 Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
Odgovorna oseba za dajanje informacij:
Judita Škoflek
Predsednik OOZ Ravne na Koroškem:
Roman Krivograd

