KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14), je informacija javnega
značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta,
zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal
sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Omenjeni zakon ureja
postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega
značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni
skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
Informacije javnega značaja so prosto dostopne fizičnim ali pravnim osebam. Način
njihovega posredovanja podrobno določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11), ki določa tudi način
njihovega posredovanja v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega poslovanja,
ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter
poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja. Omenjena uredba določa
tudi način priprave kataloga informacij javnega značaja.
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (v nadaljevanju Zavod
Celeia Celje)
Naslov: Krekov trg 3, 3000 Celje
Elektronski naslov: zavod.celeia@celje.si
Telefon: 03 428 79 30
Spletna stran: https://www.visitcelje.eu/sl/
Odgovorna oseba: mag. Milena Čeko Pungartnik, direktorica
Matična številka: 2144271
Davčna številka: SI63893207
Datum prve objave kataloga: 2004
Datum zadnje spremembe: julij 2020
Katalog je dostopen:
– v elektronski obliki na spletni strani https://www.visitcelje.eu/sl/, www.csu.si
– v tiskani obliki v prostorih Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, pri
odgovorni/kontaktni osebi
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI
RAZPOLAGA
Ustanovitev, poslanstvo
Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celja je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna
občina Celje v letu 2005 z združitvijo dveh javnih zavodov, Zavoda za kulturne prireditve
Celje in Zavoda za turizem Celeia Celje, z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje (Uradni list RS, št. 51/2005, z dne 23.05.2005 in
spremembe ter dopolnitve: Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006, Uradni list RS, št.
91/2009 z dne 13. 11. 2009, Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012 in Uradni list RS, št.
96/2015 z dne 11. 12. 2015).

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 turistično-promocijske
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.
Mestni marketing je najmlajša notranja organizacijska enota zavoda, ki se je zavodu pridružil
s spremembo odloka v letu 2015. Dejansko je v okviru zavoda pričel delovati v letu 2016.
Poslanstvo zavoda na področju mestnega marketinga je ustvariti pogoje za privlačno in
zanimivo mestno jedro ter povrniti staremu mestnemu jedru živahnost in pestrost izbire za
različne ciljne skupine.
Podatki o organizaciji organa
– direktorica
mag. Milena Čeko Pungartnik, III. mandat, od 1. 12. 2016
– svet zavoda
Svet zavoda ima sedem članov:
– štiri člane – predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet: Brane Nezman - predsednik,
Branko Verdev - podpredsednik, člana: Primož Posinek in Miloš Rovšnik,
– dva člana – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan: Tone
Kregar in Zoran Podkoritnik,
– enega člana – predstavnika delavcev so izvolili delavci na zboru delavcev: Maja Antončič.
Konstitutativna seja z dosedanjimi in z novimi predstavniki je bila 22. 01. 2018, kjer so člani
izvolili predsednika in podpredsednika v zadnjem mandatu.
Zaposleni na zavodu
– Skupne službe
Urša Dorn, svetovalka za turizem
Manja Herman, finančna referentka
Renata Strašek, administrativna referentka
Milena Pukel, čistilka
– Center sodobnih umetnosti
Irena Čerčnik, kustosinja
Maja Hodošček, kustosinja
Maja Antončič, kustosinja

– Prireditveni center
Snežana Gabrovec, referentka za prireditve
Borut Špeglič, tehnik
Peter Kelenc, oskrbnik Starega gradu Celje

– Turistično promocijski center
Sandra Lebar, referentka za turizem
Kristijan Erjavec, referent za promocijo in komuniciranje z zainteresiranimi javnostmi
Simona Čater, referentka za turizem
Tarik Mujačić, turistični informator
Maja Ažman, turistična informatorka
Žiga Šrot, turistični informator
– Mestni marketing
Tadeja Falnoga, referentka za mestni marketing
Kontaktni podatki uradne osebe
Milena Čeko Pungartnik
Funkcija: direktorica
Telefon: 03 428 79 30
e-pošta: milena.ceko.pungartnik@celje.si
Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij
Kristijan Erjavec
Funkcija: referent za promocijo in komuniciranje z zainteresiranimi javnostmi
Telefon: 03 428 79 41
e-pošta: kristijan.erjavec@celje.si, odnosizjavnostmi.zcc@celje.si
Objekti v upravljanju
Celjski dom (dvorane in 1. nadstropje), Krekov trg 3, 3000 Celje
Stari grad Celje, Cesta na grad 78, 3000 Celje
Likovni salon Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Galerija sodobne umetnosti, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje
Galerija erotike – Račka, Gosposka ulica 3, 2. nadstropje, 3000 Celje
Atelje »Umetnik na delovnem obisku«, stanovanje za gostujoče umetnike, Gosposka ulica 3,
1. nadstropje, 3000 Celje
Hiša Alme M. Karlin, Pečovnik 44, 3000 Celje
Drevesna hiška v Mestnem gozdu
TIC Celje, Glavni trg 17, 3000 Celje
TIC Stari grad, Cesta na grad 78, 3000 Celje

Vrste storitev
Center sodobnih umetnosti skrbi za raziskovanje, izobraževanje, predstavljanje in promocijo
sodobne umetnosti tako na lokalni kot tudi nacionalni in mednarodni ravni.

Prireditveni center deluje na področju glasbene in druge prireditvene dejavnosti, ki jih zavod
organizira.
Turistično promocijski center opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, informiranja,
organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Celje.
Funkcija Mestnega marketinga je, da poveča pestrost ponudbe in dvigne kakovost bivanja v
starem mestnem jedru. V sklopu izvajanja te funkcije Mestni marketing redno sodeluje s
ponudniki (trgovci in gostinci), ki delujejo v mestnem jedru.

▪
▪

Seznam javnih evidenc
Seznam objektov v upravljanju
Seznam zaposlenih

Zakoni in pravilniki, ki jih zavod uporablja pri svojem delu
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (UL RS, št.
51/2005, 23. 05. 2005, dopolnitve UL RS št. 47/2006, 09. 05. 2006, 91/2009, 13. 11. 2009 in
44/2012 z dne 11. 6. 2012 in št. 96/2015 z dne 11. 12. 2015)
• Državni predpisi:
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 varnosti in zdravju pri delu
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
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001)
• Notranji predpisi:
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 blagajniškem poslovanju
Pravilnik o rednem letnem popisu
Pravilnik o hrambi dokumentarnega gradiva
Pravilnik za oddajo naročil malih vrednosti
Pravilnik o evidentiranju delovnega časa
Pravilnik o obratovalnem in delovnem času v Zavodu Celeia Celje
Navodila o evidentiranju prisotnosti na delu in odsotnosti z dela
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
Navodilo za upravljanje s tveganji
Navodilo za uporabo mobilnih telefonov v lasti Zavoda Celeia Celje
Navodila za službena potovanja
Pravilnik o mobingu
Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in
izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
Poslovnik o delu Sveta Zavoda Celeia Celje
Izjava o varnosti z oceno tveganja z Evidencami
Varstvo pred požarom
Načrt promocije zdravja na delovnih mestih
• Predpisi EU:
Evropski register predpisov

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

▪

▪

Neposreden dostop:
na spletni strani Zavoda Celeia Celje, z naslovom https://www.visitcelje.eu/sl/ in Centra
sodobnih umetnosti, z naslovom www.csu.si
osebno v tiskani obliki v prostorih Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, pri
uradni/kontaktni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.
Dostop na podlagi posebne zahteve:
Informacije javnega značaja, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo
zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno na Zavodu Celeia Celje ali pisno na naslov Zavod
Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje ali po elektronski pošti zavod.celeia@celje.si

4. STROŠKOVNIK ZA UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunava se le materialne
stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, kopija, elektronski
zapis). Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja je enak cenam, navedenim v
Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14) in Uredbi o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z
dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA
Celje za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala podjetje Virtuo d.o.o.,
Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.
Politika varstva osebnih podatkov
- če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki,
- če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za javni zavod,

- če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne
oblasti, dodeljene javnemu zavodu.
Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo in vir pridobivanja osebnih podatkov
Javni zavod lahko pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
- enotno matično številko;
- osebno ime;
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
- datum in kraj rojstva;
- zaposlitev,
- naslov elektronske pošte,
- telefonska številka.
Javni zavod lahko pridobi osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Javni zavod lahko osebne podatke pridobi
tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega
katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon.
Kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo
Javni zavod obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so udeleženi v postopkih in nalogah,
ki jih izvaja zavod, med katere se šteje predvsem:
- zaposlene osebe v javnemu zavodu,
- pogodbene sodelavce javnega zavoda,
- posameznike, ki imajo z javnim zavodom sklenjeno pogodbo,
- obiskovalce in uporabnike storitev javnega zavoda,
- druge posameznike, ki pridejo v stik z javnim zavodom, kjer se izvede obdelava osebnih
podatkov.
Podrobneje so kategorije posameznikov za posamezno zbirko osebnih podatkov opredeljene
v evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov, ki je dostopna na spletni strani javnega
zavoda.
Uporabniki osebnih podatkov
Javni zavod bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno
naslednjim pooblaščenim uporabnikom:
- pooblaščeni zaposleni javnega zavoda,
- pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pooblaščenem pogodbenem
obdelovalcu javnega zavoda,
Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov
https://edop.eu/jz/celeia
Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov

V javnem zavodu se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke
osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov1, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter posamezniku, katerega
osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice:
• potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do
osebnih podatkov in naslednje informacije:
o namene obdelave;
o vrste zadevnih osebnih podatkov;
o uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
o rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega
obdobja;
Javni zavod mora posameznikom omogočiti vpogled in prepis osebnih podatkov najkasneje v
15 dneh od dneva, ko je prejela zahtevo ali pa jih v istem roku pisno obvestiti o razlogih,
zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo omogočila.
Izpis oziroma kopijo osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov oziroma iz druge
dokumentacije mora javni zavod posameznikom posredovati v 30 dneh od dneva, ko je
prejela zahtevo, ali jih v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih jim izpisa ne bo
posredovala.
• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razloge
za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
• eno kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno);
• v primeru, da posameznik zahteva dodatne kopije, lahko upravljavec zaračuna razumno
pristojbino ob upoštevanju stroškov;
• omejitev obdelave, kadar:
o posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer
za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
o je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje
izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
o upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov;
• popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;
• izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17 člena splošne uredbe še
bolj natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na
podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov;
• Odlok o ustanovitvi Zavoda Celeia Celje
• Ceniki
• Poročila
• Strateški načrti

1

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

V primeru zahteve po vpogledu oziroma popravku katere od informacij javnega značaja, se
obrnite za Zavod Celeia Celje preko elektronskega naslova odnosizjavnostmi.zcc©celje.si ali
pisno na naslov zavoda (Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3,
3000 Celje).

