katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga

OSKAR VITOVLJE , zavod
Direktor , Hari Arčon
10.4.2010
10.4.2010
www.leomegy.SI
tiskana oblika, je dostopna na sedeţu zavoda

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja
Zavod OSKAR VITOVLJE je zasebni zavod, ki v skladu z
organa:
zakonom o zaščiti ţivali opravlja javno sluţbo zagotavljanja

zavetišča za zapuščene ţivali
PREDMET JAVNE SLUŢBE:
-Dejavnost, ki je predmet javne sluţbe obsega:
sprejem prijav o zapuščenih ţivalih,
-zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim ţivalim,
-zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih
ţivali v zavetišču,
-skrb za iskanje skrbnikov teh ţivali oziroma prodajo ali oddajo
ţivali novim lastnikom,
-skrb za aţurno vodenje registra psov, zlasti pa ulovljenih,
oskrbljenih in oddanih psov,
-druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ţivali (v nadaljevanju:
zakon) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene ţivali (v
nadaljevanju: pravilnik).

Organigram organa
----------------------------------------------------------------------------2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
 Hari Arčon direktor
Vitovlje 37 5261 Šempas tel.št 05 30 78 570
Elektronska pošta : oskar.zavod@siol.net
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Drţavni predpisi
Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB2)
Ur.l. RS, št. 43/2007
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
Ur.l. RS, št. 45/2000
Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za
zapuščene živali
Ur.l. RS, št. 78/2004
Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali
Ur.l. RS, št. 62/2000
Pravilnik o zaščiti hišnih živali
Ur.l. RS, št. 51/2009
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
///
///

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
///
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
///
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

///
///
///

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
///
///
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
///
///

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



Postopek dostopa natančno določa Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja.
Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za
vloţitev prek elektronskega naslova pa se uporabljajo določbe zakona,
ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje
za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski
podpis. Za ustno se šteje tudi zahteva, podana po telefonu. Prosilec
ima pravico dobiti od OSKAR VITOVLJE informacijo javnega
značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis,
fotokopijo ali njen elektronski zapis. Vpogled v informacijo javnega
značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali
elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu z
Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja. Na pravno
varstvo, ki ga predpisuje zakon, se lahko prosilec sklicuje samo, če je
podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Uradna
oseba za dostop do informacij javnega značaja v OSKAR VITOVLJE
je direktor zavoda. Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja
lahko prosilci pošljejo na naslov: OSKAR VITOVLJE direktor
Vitovlje 37 5261 Šempas . Dostop do informacij javnega značaja v
tiskani obliki je mogoč na sedeţu OSKAR VITOVLJE od ponedeljka
do petka v času od 9. do 12. ure. Delni dostop do informacij javnega
značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 76/05, v
nadaljevanju Uredba).

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

