KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Izdajatelj

Ljudska univerza Tržič,
Šolska ulica 2, 4290 Tržič
Številka transakcijskega računa: 01331-6030723639
Davčna številka: 52994643
Matična številka: 1451073000
Številka dejavnosti: 80.422

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel:

dr. Metka Knific Zaletelj, direktorica

Datum prve izdaje kataloga:

9. oktober 2010

Datum zadnje spremembe:

5.10.2016

Katalog je dostopen na spletni
strani:

http://www.lu-trzic.si

Druge oblike:

tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda na naslovu
Šolska ulica 2, Tržič

Pristojna oseba za posredovanje IJZ
in informacij za medije (45. člen
ZMed-A):

Direktorica: dr. Metka Knific Zaletelj
e-posta: info@lu-trzic.si
telefon: +386 (0)4 592 55 50
+386 (0)4 592 55 51
Druga pooblaščena oseba:
Kristina Zupan, organizatorka izobraževanja odraslih
e-posta: kristina.zupan@guest.arnes.si
telefon: +386 (0)4 592 55 51

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

3. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
Povezava na državni
register predpisov, ki
veljajo za področje
delovanja zavoda



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; www.mizs.gov.si



Uradni list RS: www.uradni-list.si



Državni zbor: www.dz-rs.si

Druge povezave na državne registre:



Eu portal: http://europa.eu



Občina Tržič: http://www.trzic.si/



Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; www.ess.gov.si



Zavod Republike Slovenije za šolstvo; www.zrs.si

Seznam sprejetih
programov in načrtov
za področje delovanja
zavoda



Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje; www.cpi.si



Državni izpitni center; www.ric.si



Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; www.mddsz.gov.si



Evropski socialni sklad; www.ess.gov.si/slo/ESS/ess.htm



Andragoški center Republike Slovenije; www.acs.si



Letni delovni načrt zavoda, nato pa v začetku vsakega naslednjega
koledarskega leta za tekoče leto.



Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2015, nato pa v
začetku vsakega naslednjega koledarskega leta za tekoče leto.



Finančni plan zavoda za leto 2016,



Letno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov) za leto 2015,
nato pa do vsakega 28. februarja za preteklo leto.

Seznam javnih
evidenc, s katerimi
upravlja zavod

Seznam drugih
informatiziranih zbirk
podatkov



Evidenca o zaposlenih delavcih



Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)



Evidenca vpisanih udeležencev izobraževanja



Evidenca pogodb o izobraževanju



Evidenca zapisnikov o izpitih



Evidenca o opravljenih zaključkih izobraževanja



Evidenca o priznavanju izobrazbe



Evidenca o izdanih javnih listinah

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

Seznam posameznih
dokumentov kot druga
informacija javnega
značaja



Ustanovitveni akt zavoda – Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ (Ur. L. RS št. 15/99).



Letni delovni načrt za leto 2015 Ljudske univerze Tržič.



Letna bilanca zavoda na dan 31. 12. 20015 z dne 23. 2. 2016.



Letno poročilo javnega zavoda Ljudska univerza Tržič za leto 2015 z dne 23.
2. 2016.



Akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda z dne 27.9.2000 in Pravilnik o
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Ljudska univerze Tržič z dne 28. 8.
2015.



Pravilnik o osnovah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev
zavoda Ljudske univerze Tržič in pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnost z
dne



Register tveganj Ljudske univerze Tržič, november 2015.



Pravilnik o računovodstvu Ljudske univerze Tržič z dne 19.8.2016.



Pravilnik o popisu zavoda Ljudska univerza Tržič z dne 22.9.2000.



Pravilnik o varovanju osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega
gradiva z dne 22.9.2000.



Poslovnik sveta zavoda Ljudske univerze Tržič z dne 26.10.1999.



Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov Ljudske univerze Tržič z
dne 22.9.2000.



Poslovnik o delu andragoškega zbora Ljudske univerze Tržič z dne
5.10.2009.



Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih z dne



Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z dne 25.5.2009.



Hišni red z dne 1.9.2009.



Šolska pravila ocenjevanja z dne 1.9.2008.

Dokumenti so fizično dostopni v tajništvu zavoda. Dokumenti niso povezani s
katerimikoli javnimi evidencami.
Najpomembnejši
vsebinski sklopi drugih
informacij javnega
značaja



Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu:
Spomladanski vpisni rok: od 28. januarja do 22. februarja 2017
Jesenski vpisni rok: od 25. avgusta do 26. septembra 2016



Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi IJZ):
Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom

4. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA
Opis dostopa preko spleta

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik, ki
podpira W3C HTML in CSS standarde (IE v6 ali več, FireFox 2.x ali
več, Google Chrome, Opera V8 ali več).

Opis "fizičnega" dostopa

Informacije javnega značaja lahko dobite:na naslovu zavoda:
Ljudska univerza Tržič
Šolska ulica 2, 4290 Tržič



uradne ure:
od ponedeljka do srede
od 10.00 do 16.00, v četrtek od 10.00 do 15.00 in petek od
10.00 do 14.00.



v pisarni, pritličje



pri osebi pooblaščeni za sprejem vloge:
Kristina Zupan

Opis delnega dostopa

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja.

5. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA V ZVEZI S PODAJANJEM INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA


Vprašanja o pogojih za vpis v izobraževalne programe.

Drugih zahtev za posredovanje informacije javnega značaja zavod še ni prejel.

Direktorica:
dr. Metka Knific Zaletelj

