
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS 
SEŽANA  ,  KOSOVELOVA ULICA 1C, 6210 SEŽANA    

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU  

Naziv organa: 

Sedež: 

Zavod za šport, turizem in prosti čas 

 (skrajšano ime Zavod ŠTIP Sežana) 

Kosovelova 1c 

6210 Sežana 

Telefon: 05 730 14 80 
E-pošta: info@sport-sezana.com 

Odgovorna uradna oseba: Aleks Štolfa, direktor 
Datum zadnje spremembe: 15. 5. 2021 
Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 

www.sport-sezana.com 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI 
RAZPOLAGA 

 

2.a  Organigram in podatki o organizaciji Zavoda ŠTIP 
Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Delovno področje Zavoda ŠTIP   
 

1. Športni center, Kosovelova 1c, 6210 Sežana, 
2. Mladinski center Podlaga, Kosovelova 4b, 6210 Sežana, 
3. Mladinski hotel Pliskovica, Pliskovica 11, 6221 Dutovlje. 

Organigram zavoda Organi zavoda  

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij 
 

Pristojna  oseba  za 
posredovanje informacij 

Aleks Štolfa, direktor 

Tel.:  05 730 14 81,  

E-pošta: info@sport-sezana.com 

 

mailto:info@sport-sezana.com
http://www.sport-sezana.com/
https://www.sport-sezana.com/enote/
https://www.sport-sezana.com/o-zavodu/organi-zavoda/
mailto:info@sport-sezana.com
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2.c  Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Zavoda ŠTIP 

Državni predpisi Zakon o zavodih 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti 

Zakon o športu 

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

Zakon o javnih zbiranjih 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju  

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

 
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi Zavoda ŠTIP 

 
 

Predpisi EU / 

 
 

2.č Seznam predlogov predpisov  

Predlogi državnih predpisov Zavod ŠTIP ni predlagatelj predpisov 

 
Predlogi predpisov EU Zavod ŠTIP ni predlagatelj predpisov 

 
Predlogi predpisov lokalnih 
skupnosti 

Zavod ŠTIP ni predlagatelj predpisov 

 
 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejših poročil, stališč, mnenj in 
analiz z delovnega področja organa, po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

 Letna poročila  
 

Seznam pomembnejših 
poročil, stališč, mnenj in analiz 
z delovnega področja organa 

/ 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7148
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7148
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP24
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1455
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5834
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144
https://www.sport-sezana.com/o-zavodu/dokumenti/
https://www.ajpes.si/jolp
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2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih 
storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom 

Vrste postopkov / 

Vrste storitev / 

 

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ  

Seznam evidenc Zavod ŠTIP ne upravlja javnih evidenc 

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk Informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih vodimo v podjetju, 
dobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov - DPO, 
na sedežu zavoda ali preko spletne pošte info@sport-sezana.com 
 

3. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Najpomembnejši vsebinski 
sklopi drugih informacij 
javnega značaja oziroma 
seznam posameznih 
dokumentov 

  

Javni razpisi v skladu z ZJN-3 
Objava prostih delovnih mest 
Drugi razpisi in povabila k sodelovanju 

 

 
4. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

 
Od ponedeljka do petka  osebni dostop na sedežu javnega zavoda. 
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov info@sport-
sezana.com 

Stroškovnik 

 

Zavod ŠTIP lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov 
povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z 
Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja. 

 Sežana, 12.05.2021 

Številka: 01-17/2021     Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

                 Aleks ŠTOLFA, direktor   

mailto:info@sport-sezana.com
mailto:info@sport-sezana.com
mailto:info@sport-sezana.com

	ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA , Kosovelova ulica 1c, 6210 sežana
	KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
	Stroškovnik

