KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ (CID Ptuj), Osojnikova
cesta 9, 2250 Ptuj
Odgovorna uradna oseba:
Aleksander Kraner, direktor
Datum zadnje spremembe:
Junij 2016
Katalog je dostopen na
www.cid.si
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
V pisni obliki na sedežu CID Ptuj.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Zavod opravlja dejavnosti za otroke in mladino kot javno službo,
področja organa:
katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
- izvajanje programov mladinskega kluba,
- izvajanje dejavnosti informativnega in svetovalnega centra za
mlade,
- izvajanje dejavnosti spletne kavarne,
- vzpodbujanje in izvajanje dejavnosti na področju
neformalnega izobraževanja, mobilnosti mladih in mladinskega
turizma,
- vzpodbujanje in razvijanje prostovoljnega dela med otroki in
mladino,
- koordinacija dejavnosti in prireditev za otroke in mladino, ki
jih organizirajo in izvajajo institucije, društva, klubi, neformalne
skupine in posamezniki ,
- organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti,
- organiziranje in izvajanje počitniških dejavnosti,
- vzpodbujanje in organiziranje rekreativnih aktivnosti za
otroke in mladino,
- organiziranje in izvajanje prireditev širšega pomena in
pridobivanje sredstev zanje,
- nudenje prostorskih možnosti za organizacijo in izvedbo
različnih aktivnosti za otroke in mladino,
- nudenje administrativne, organizacijske in tehnične pomoči
društvom, klubom, neformalnim skupinam in posameznikom , ki
izvajajo dejavnosti na področju mladinskega dela in interesnih
dejavnosti za otroke in mladino.
Poleg javne službe lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
- prodaja blaga in storitev na drobno.
Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
R
- 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dopolnilne dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so razvrščene v:
G
- 46.190 nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov,
- 47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah,

- 47.790 trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
- 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim
blagom,
- 47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
- 47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
I
- 55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
- 55.201 počitniški domovi in letovišča,
- 55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.900 dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge
nastanitve,
- 56.102 okrepčevalnice in podobni obrati,
- 56.104 začasni gostinski obrati,
- 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
- 56.300 strežba pijač,
J
- 58.110 izdajanje knjig,
- 58.130 izdajanje časopisov,
- 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
- 58.190 drugo založništvo,
- 58.210 izdajanje računalniških iger,
- 58.290 drugo izdajanje programja,
- 59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
- 59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video
filmov, televizijskih oddaj,
- 59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
- 59.140 kinematografska dejavnost,
- 59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
- 60.100 radijska dejavnost,
- 60.200 televizijska dejavnost,
- 63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- 63.120 obratovanje spletnih portalov,
- 63.990 drugo informiranje,
L
- 68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
M
- 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
- 73.120 posredovanje oglaševalskega prostora,
- 74.200 fotografska dejavnost,
- 74.300 prevajanje in tolmačenje,
- 74.900 druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N
- 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
- 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
- 77.220 dajanje videokaset in plošč v najem,
- 77.290 dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
- 77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem
in zakup,
- 77.340 dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
- 77.350 dajanje zračnih plovil v najem in zakup,
- 77.390 dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v
najem in zakup,
- 78.100 dejavnost pri iskanju zaposlitve,
- 78.200 posredovanje začasne delovne sile,
- 78.300 druga oskrba s človeškimi viri,
- 79.120 dejavnost organizatorjev potovanj,

- 79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
- 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti,
- 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P
- 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje,
- 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Q
- 88.910 dnevno varstvo otrok,
- 88.999 drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve,
R
- 90.010 umetniško uprizarjanje,
- 90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
- 90.030 umetniško ustvarjanje,
- 90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
- 91.011 dejavnost knjižnic,
- 92.002 prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah,
- 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
S
- 96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Zavod opravlja zgoraj navedene dejavnosti tudi za dopolnjevanje in
izboljšanje svojega dela, kot tudi za racionalnejšo izkoriščenost
svojih zmogljivosti.
Zavod lahko ob predhodnem soglasju ustanovitelja dejavnost razširi
ali spremeni.
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

 CID Ptuj (informativno svetovalni center za mlade)
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
 Mestni kino Ptuj (kino CID)
Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj

Organi zavoda

 svet zavoda
 direktor
 strokovni svet

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
 Aleksander Kraner, direktor
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
02 780 55 40
aleksander.kraner@cid.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
- Pravno-informacijski sistem RS
Zakoni s področja dela zavoda:
 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
 Zakon o zavodih
 Zakon o delovnih razmerjih
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o javnih financah
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o računovodstvu
 Zakon o varstvu osebnih podatkov
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo









Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnem naročanju
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
Uradni list RS

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti
Ptuj

Predpisi EU

Dostop do zakonodaje Evropske unije:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 Predlogi predpisov
 Portal e-uprava
 Pravno-informacijski sistem RS
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
 Območni razvojni program Spodnje Podravje 2014-2020
programskih dokumentov
 Regionalni razvojni program za Podravje 2014-2020
 Lokalni program za kulturo Mestne občine Ptuj za obdobje od
2016 do 2019
 Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016–2020
 Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022
 Program dela CID Ptuj
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
 Postopki volitev,
organ
 postopek izbire kandidata za zaposlitev,
 postopek spremembe aktov,
postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme
in opravljanja storitev.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
/
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
/
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
/
razčlenjenemu opisu
delovnega področja organa

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.cid.si.
Fizični dostop
V prostorih Centra interesnih dejavnosti Ptuj, Osojnikova cesta 9,
2250 Ptuj
Uradne ure:
- ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: od 9. do 18. ure


Stroški:

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga
določa povpraševanje po
posamezni informaciji)

/

podpis odgovorne osebe
Aleksander Kraner,
Direktor

