
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv: Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje 

Skrajšan naziv: OOZ Trbovlje 

Naslov: Mestni trg 5 d  

Pošta: Trbovlje 

Telefon: 03 56 32 950; 041 470 555 

e-pošta: tea.urbanija@ozs.si  

Spletna stran: www.ooz-trbovlje.si  

 

Predsednik: Matija Brodar 

Sekretarka: Doroteja Urbanija 

 

Datum prve objave kataloga: 2.11.2010  

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ooz-trbovlje.si  

Druge oblike kataloga: / 

 

 

2. Splošni podatki o informacijah javnega značaja s katerimi razpolagamo 

2.a. podatki o delu ter organizaciji (organigram) 

Delovno področje zbornice   

Temeljna naloga OOZ Trbovlje je spremljanje in obravnavanje problematike obrti, skrbimo 

za njen skladen razvoj, zastopamo interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih 

skupnosti, vodimo obrtni register na območju občine Trbovlje in opravljamo druge naloge, za 

katere se dogovorimo znotraj OZS ali so posledica delovanja. 

Druge naloge so še: zastopanje interesov članov kot delodajalcev, promocija, svetovanje 

članom in  drugim ter organiziranje različnih izobraževanj. 

Organigram 

Najvišji organ OOZ Trbovlje je skupščina, ki voli predsednika ter dva podpredsednika in 

nadzorni odbor. Na predlog predsednika skupščina imenuje in razrešuje člane upravnega 

odbora. Člani upravnega odbora ne morejo biti istočasno člani nadzornega odbora. 

Profesionalni delavec zbornice je sekretar, ki opravlja strokovne, administrativno tehnične 

naloge in druga dela po nalogu organov.  

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij 
- Doroteja Urbanija, sekretarka – tea.urbanija@ozs.si  

 

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov  
- državni predpisi (obrtni zakon, pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem 

registru, uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivih ter obrti podobnih 

dejavnosti)   

- predpisi lokalnih skupnosti  (občinski odloki) 

- predpisi EU  

 

2d. Seznam strateški in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

- statut OOZ Trbovlje  

 

2e. Seznam vrst upravnih postopkov 
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- obrtna dovoljenja in obrtni register  

 

2f. Seznam evidenc s katerimi upravljamo 
- obrtni register  

 

2g. Seznam drugih informatiziranih podatkov 
- obrtni register  

 

2h. Seznam najpomembnejših dokumentov  

- Statut OOZ Trbovlje 

 

3. Opis do dostopa drugih informacij javnega značaja 
Informacije javnega značaja so objavljene preko spletnih strani OOZ Trbovlje 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 izpis. Odgovorna oseba mora prosilcu omogočiti na 

vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu OOZ Trbovlje 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: Doroteja Urbanija 

 

Predsednik OOZ Trbovlje:  Matija Brodar 
 


