
Katalog informacii iavnega znaaaja

Obmoine obnno-podretniike zbornic€ KAMNIK

1. Osnovni podatki o katalogu
Nazivorgana: Obmoanaobrtno-podjetniskazbornicaKamnik
Skrajiani naziv: OOZ Kamnik

Naslov: Tomiiaeva 11

Posta: 1240 (amnik

Telefon: 018391-738
Telefaks: 018391-517
E-po3ta: oo2.kamnik@ozs si

PredsednikOOZKamnik: TomaiSodnik
Odgovorna oseba: Tomai Sodnil! predsednik in maS Barbara Janaar Rozman, sekretarka

Datum prve objave kataloga: 23.12.2005

Datum zadnie spremembe: 25.4.2018

Katalog jedostopen naspletnem naslovu: http://www.o02_kamnik.si

Dru8e oblike kataloga: /

z. Splosni podatkio organu in informaciiah javne8a znaiaja s kate.imi razpolata

Obmoina obrtno-podjetniSka zbornica Kamnik (OOZ Kamnik)je institucija javnega prava. hkrati pa

samostojna strokovna instituciia, ki nudi podjetnikom razliine storhve Deluje na obmoiju obiin

KamnikinKomenda.Vzbornicoselahkovilaniiovsefizitneinp€vneosebe,kiopravljaioobrtno
dejavnost ali domaao oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo prjdobitno ali

nepridobitno deiavnost. Zdruiujejo se tudi drugi gospodarski subjekti na podlagi lastne' pisno

izraiene volje.

2.a OrganiSram in podatki o organizaciii organa

. opis delovnega podroija OOz Kamnik

. Seznam vseh notranjih organitaciskih enot

. Organigram

Opb detovneta Pod,oaja OOZ Kamnik

1. zastopanje interesov alanov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti

2. Informiranje ilanov
3. Opravtanje storitev za alane

4. lzvaia nje javnih Poobla5til
5. Opravljanje nalog za celovito delovanje obrtno zborni'nega sistema

S€znam vseh notranjih o4anizacijskih enot:

elani (Obiina Kamnik, Komenda)

Sekcije
Skuoiaina OOz Kamnik

Uoravni odbor (UO OOZ Kamnik) in odborr UO OOZ Kamnik

Strokovne sluibe



Organigram

Clani OOZ Kamnik

(Obiina Kamnik in Komenda)

Sekcije

Skupiiina OOz Kamnik

Upravni odbor OOz Kamnik

ln odboriUO OOz Kamnik

Strokovne slu:be OOZ Kamnik

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, p.istojnih ra po$edovanje intormacij

Pristojne osebe:
Mag. Barbara Janaar Rozman: barbara.jancar@ozs.si

2.c S€znam zakonov, podzakonskih aktov in predp:sov Evropskih skupnosti zdelovneSa

podroEja organa

Driavnipredpisi:
- obrtnizakon
- lJredba o doloaitvi obrtnih deiavnosti
- trgrlc!
- lzobraievanje
Prdpisi lokalnih skupnosti: obtinski odloki

Dr:avni predpisi: htto://www.svzqov si/si/zakonodaia in dokumenti/

Predpisi EU: htto://www.svz.eov.si/si/zakonodaia in dokumenti/

2,d seznam strateikih in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
- Vi2Ua in strateike usmeritve obrtnozbornianega sistema

- Planski dokumenti OOz Kamnak

- Statut OOZ Kamnik



2.9 Seznam vrst upravnih, iodnih ali zakonodajnih postopkov
- Obrtna dovoljenja in obrtni register

2.h S€znamjavnih evldenc, s katerimi o.gan up,avlja
Obrtni register

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Obrtniregister

3, OPIS NA.INA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACU JAVNEGA ZNAEAJA

Preko spleta-informacije javnega znaiaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ Kamnik so

dostopne vsakomur, kiimajo dostop do interneta.

3a. opis naiina dostopa do drugih informacii jarmega znaaaja

Osebni dostop do informacijiavnega znaiaja je moien na vpogled v prostorih OOz Kamnik, v iasu

uradnih ur. Stranka si informacijo lahko pridobi tudiv e-obliki, v obliki prepisa alifotokopije Zahtevek

za pridobitev informacU mora posameznik podati pisno, odSovor bo prejelv roku 20 delovnih dni

URADNE URE:

7.00- 15.00 ponedetek
7.00 - 12.00 torek
7.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 sreda

7.00 - 13,00 petek

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACU IAVNEGA ZNACAJA

Seznam desetih najpogosteie 2ahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran

seznam, kiga doloia povpraievanje po posamezni informaciji):

1. Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja

2. Odjava dejavnostiin prenehanje obrtnega dovoljenja

3.lzobraievanje
4.sejmi
5. Sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitva

6. Obveznosti in odgovornosti zdelovnega razmerja

7. Obraaun in plaievanje dajatev po davinizakonodaji
8. Posredovanle podatkov o ltevilu vpisanih subiektov v obrlni register po posameznih dejavnostih

9. lzdelava in posredovanje seznamov alanov vpisanih v obnni registe. za dolodene ciljne skupine (po

dejavnostih)

Odgovorna oseba za dajanie informact:
Mag. garbara Janaar Rozman

Predsednik O


