
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

 

OSNOVNI PODATKI 
 
 Ime zavoda:     Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 
 Naslov:    Ulica Štefana Kovača 30,9000 Murska Sobota 
 Telefon:    02/521-43-80 
 Faks:               / 
 E-pošta:    info@zkts-ms.si  
 Spletna stran:   www.zkts-ms.si 
 ID za DDV:                        SI56481667            
 Matična številka:                    3726843000   
 Transakcijski račun:  podračun UJP: 01280-6000000903 
 Direktorica:    mag. Brigita PERHAVEC 
 Datum prve objave kataloga: 5. 11. 2011 
 Datum zadnje spremembe: 27. 2. 2017 
 Dostopnost kataloga:  www.zkts-ms.si 

 
  

 

 

SPLOŠNI PODATKI 

 
Delovno področje:  kultura, turizem, šport 
 
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (v nadaljevanju: ZKTŠ) je javni zavod, ki ga je za namen vzpodbujanja razvoja 

na teh treh področjih ustanovila Mestna občina Murska Sobota.  

 
 
Ustanovitev: 
 
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je bil ustanovljen februarja 2010, z delovanjem pa je začel 1. 9. 2010. 
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ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT MURSKA SOBOTA 
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KONTAKTNI PODATKI IN URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA 
POSREDOVANJE INFORMACIJ 
 

Mag. Brigita PERHAVEC, direktorica 

Ulica Štefana Kovača 30 

9000 MURSKA SOBOTA 

Telefon: 02 / 521-43-80 

e-pošta: info@zkts-ms.si 

 

 

 
Povezava na državni register predpisov in register evropske unije 

 
 
Državni predpisi: 
 
− Register predpisov Slovenije 
− Predpisi delovnega področja 
− Ministrstvo za kulturo 
− Ministrstvo za gospodarstvo  
− Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
 
Seznam predlogov predpisov (preko državnega in lokalnega registra): 

 
Povezava na državni register predpisov: http://www.zakonodaja.gov.si 

Povezava na lokalni register predpisov: http://www.murska-sobota.si 

Povezava na evropski register predpisov: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih 

skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega 
oz. evropskega registra predpisov): 

 
Državni predpisi: 
Povezava na državni register predpisov: http://www.zakonodaja.gov.si 

 
Predpisi lokalnih skupnosti: 
Povezava na lokalni register predpisov: http://www.murska-sobota.si 

 
Predpisi EU: 
Povezava na evropski register predpisov: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 

 
 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih 
javnih storitev: 
 
- sodni postopek zaradi izterjave dolga pri uporabnikih prostorov, opreme in 
storitev 
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      Interni akti Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota: 
 

- Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih 
za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v 
Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mestih in nazivih delovnih mest javnega 

zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota« 
- Pravilnik o računovodstvu javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport 

Murska Sobota 
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju 
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
- Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih 

- Spremembe pravilnik o sistematizaciji delovnih mestih in nazivih delovnih 
mest javnega zavoda »Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota« 

- Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev 
- Pravilnik o popisu 
- Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin 
- Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti 
- Pravilnik o uporabi, hrambi in uničenju pečatov Zavoda za kulturo, turizem 

in šport Murska Sobota 
- Navodila o uporabi, hrambi in uničenju faksimilov podpisa Zavoda za 

kulturo, turizem in šport Murska Sobota 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih 
- Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti delavcev na delu in drugih 

nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih 
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska 

Sobota  
- Pravilnik o ukrepih za zavarovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, 

spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih 
tveganj na delovnih mestih 

 
Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ: 
 
- Evidenca o zaposlenih delavcih 

- Evidenca o plačah zaposlenih delavcev 

- Evidenca o poškodbah pri delu 

- Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 

- Evidenca vpisanih in vključenih  abonentov in njihovih skrbnikov (otrok in odraslih) 
- Evidenca podatkov o prejemnikih reklamnega gradiva in vabil na dogodke 

- Evidenca članov sveta zavoda 

- Evidenca o družinskih članih zaposlenih 

- Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom 

- Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja 
- Video nadzor 

 
Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja. 
 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

kulturo, turizem in šport Murska Sobota  

- Drugi splošni akti zavoda 

 
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 



Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega 
registra 

predpisov): 
Predlog predpisov: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ni 
predlagatelj predpisov. 
 
 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih 

sklopih: 
 
Seznam strateških in programskih dokumentov 
Razvojni načrt zavoda 
Letni delovni načrt (LDN) 

Letno poročilo  
Finančni načrt  

 
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: 
 
Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja 
svojim uporabnikom: 
 
Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih; 
Postopek imenovanja direktorja zavoda; 
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR; 
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda; 
Izdaja dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc. 

 

 
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja: 
 
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v 
nadaljevanju: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od 
organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi 
njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu 
informacij javnega značaja, Ur. l. RS, št. 51/06). Organ lahko prosilcu zavrne 
dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen 
omenjenega zakona. 
Način:  

− osebni obisk na upravi ZKTŠ 
− po telefonu 
− preko spleta 
 
 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih 
sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po 

posamezni informaciji): 
 
− možnost vpisa v abonmaje 
− zasedenost dvoran (zaradi najema) 
− cena za vstopnice, abonma in najem dvoran 
− poslovni čas ZKTŠ in blagajne 
 



Fizični dostop:  
 
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v pisarni ZKTŠ, Ulica Štefana 
Kovača 30, Murska Sobota. 

 
Osebni obisk: 

 
Po predhodnem dogovoru vsak delovni dan pri direktorici ZKTŠ na Ulici Štefana 
Kovača 30, Murska Sobota. 
 
Po telefonu: 
 
02 / 521-43-83 - direktorica, mag. Brigita PERHAVEC 

02 / 521-43-80 - poslovna sekretarka, Tjaša IVANIČ 
02 / 521-43-81 - blagajna, Mojca VERGAN 
02 / 521-43-82  - računovodkinja, Simona SOBOČAN BOROŠ  



Seznam evidenčnih naročil v letu 2016 
 

 
 

Zap. 
št. 

Področje 
javnega 
naročanja 

Vrsta 
predmeta 

Naziv 
predmeta 
(opis) 

Vrednost 
(brez DDV v 
EUR) 

Izbrani ponudnik 
(naziv gospodarskega 
subjekta) 

1 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

132,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

2 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park 

940,50 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

3 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

214,50 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

4 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

1.435,50 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

5 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Visitor 
center 

80,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

6 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

858,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

7 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

335,50 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

8 splošno 
področje 

Storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

737,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

9 splošno 
področje 

Storitve Čiščenje 
TIC 

209,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

10 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

506,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

11 splošno 
področje 

storitve  Čiščenje 
TIC 

341,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

12 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

874,50 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

13 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

198,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

14 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

621,50 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

15 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

220,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

16 splošno 
področje 

storitve Izvedba 
gledališko 
glasbene 
prireditve 

12.237,44 Društvo za glasbeno 
gledališče Slovenije 

17 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

1.001,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

18 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

143,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 



19 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

1.204,50 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

20 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

176,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

21 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
Gledališče 
Park  

704,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

22 splošno 
področje 

storitve Čiščenje 
TIC 

187,00 Čistilni servis Miki, 
Helena Najžar s.p. 

 
 

 
 

 


