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1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv in sedež zavoda: Kulturno rekreacijski center Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik
Kontaktni podatki: tel.: 03/ 56 42 370
fax: 03/ 56 42 373
e-pošta: krchrastnik@siol.net
uradna spletna stran: www.krc-hrastnik.si
matična številka: 5186609
identifikacijska številka za DDV: SI44537069
šifra dejavnosti: 90.040
Odgovorna oseba: Valentina Moljk, direktorica
Datum prve objave kataloga: 2. 2. 2005
Datum zadnje spremembe: julij 2013
Dostopnost kataloga: tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Kulturno
rekreacijskega centra Hrastnik, Log 3, v delovnem času.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerim
razpolaga

2.1. Podatki o organizaciji zavoda
Opis delovnega področja JZ

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
-obratovanje objektov za kulturne prireditve
-dejavnost muzeja
-dejavnost kinematografa
-obratovanje športnih objektov
-druge dejavnosti za prosti čas

Organizacijske enote:

-KRC Hrastnik - uprava, Log 3, 1430 Hrastnik
-Delavski dom Hrastnik, Log 2, 1430 Hrastnik
-Zimski bazen, Novi Log 1/b, 1430 Hrastnik
-Športna dvorana Hrastnik, Novi Log 1, 1430 Hrastnik
-Muzej Hrastnik, Cesta 1.maja 41, 1430 Hrastnik
-Športna dvorana Dolanka, Planinska cesta 3, 1431 Dol pri Hrastniku
-Kulturni dom Dol, Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku

2.2. Organi zavoda
-Direktorica
-Svet zavoda
-Strokovni svet

2.3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Valentina Moljk, direktorica
Log 3, 1430 Hrastnik
tel.: 03/ 56 42 371
e-pošta: direktorica.krc@siol.net

2.4. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
-priloga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.
list RS št. 24/2003).
Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu
Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, Log 3.

