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Kataloga informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Naslov organa:
Matična številka:
Davčna številka:
Telefonska številka:
Elektronska pošta:
Trr odprt pri, številka:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga

Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.
Vrazova ulica 9, 2270 Ormož
6013945000
10419489
040 353 528
info@mpi-ormoz.si
SKB d.d. Ljubljana , SI56 03123-1000331843
Polona Kukovec Lakota, mag. prav., direktor
26.5.2020
www.mpi-ormoz.si
Katalog je v tiskani verziji dostopen na sedežu MPI Ormož d.o.o.
ponedeljek, sreda, petek med 8 in 12 uro po predhodnem
dogovoru.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek
opis Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o. je gospodarska družba z omejeno
delovnega področja odgovornostjo, katera je bil ustanovljena pa podlagi družbene pogodbe SV
organa:
163/11 z dne 9. 6. 2011 ( slednja je bila obnovljena dvakrat in sicer SV 70/13
z dne 6. 3. 2013 ter SV87/18 z dne 16.4.2018) s strani Občine Ormož in Občine
Središče ob Dravi. Družba je bila vpisana 22. 8.2011 vpisano v podjetniški
register pri Okrožnem sodišči Ptuj z osnovnim kapitalom 7.500 €.
Občina Ormož in Občina Središče ob Dravi sta ustanovili MPI Ormož s ciljem
zagotavljanja ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva. V pomoč
je potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi idejami, novo nastalim
podjetjem, ki potrebujejo strokovno podporo ugodnejše poslovne prostore,
obstoječim podjetjem s svojo svetovalno, informacijsko, izobraževalno in
prostorsko funkcijo, pa tudi mladim, ki želijo pridobivati podjetniška znanja,
razvijati podjetniške veščine in pridobivati izkušnje. Poleg tega je cilj
Inkubatorja:
•

podpirati partnersko sodelovanje med javnim in zasebnim
sektorjem,

•

vzpodbujati tehnološki razvoj v spodnjem Podravju,

•

identificirati inovativne podjetniške ideje in podjetnike, v okviru
nastajajočih, mladih in uveljavljenih podjetij,

•

pomoč pri ustanavljanju in zagonu podjetja (registracija, dovoljenja
…),

•

pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev,

•

svetovalne storitve v financah in pravu in trženju,

•

podpirati partnersko sodelovanje med javnim in zasebnim
sektorjem.

Organi podjetja MPI Ormož d.o.o so:
•

skupščina podjetja,
➢ član skupščine s strani ustanovitelja Občine Središče
ob Dravi, župan g. Jurij Borko
➢ član skupščine s strani s strani ustanovitelja Občine
Ormož, g. Martin Hebar

•

direktorica podjetja

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
▪ Polona Kukovec Lakota, direktor, Vrazova ulica 9 Ormož, elektronska
pošta: info@mpi-ormoz.si, telefon: 040 353 528
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
• Zakon o gospodarskih družbah,
• Zakon o delovnih razmerjih,
• Zakon o obligacijskih razmerjih,
• Zakon o varstvu osebnih podatkov
• Povezava
na
državni
register
predpisov
(http://www.pisrs.si/Pis.web/)
Predpisi
lokalnih Povezava na lokalni register predpisov (http://www.ormoz.si/acts)
skupnosti
Predpisi EU
Register predpisov evropske unije
(http://www.iusinfo.si/RegisterEUII/Kazalo.aspx?Src=xJ%2F8KrXSlIiG6WCPf1
UELpETtfFC8VJl9uLHGBiYzPHxK3nFTMUs9bRvo1suuhRn)
Interni
predpisi
• Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo,
organa
• Pravilnik o postopku inkubiranja v MPI Ormož
2.č Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških
• Letno poročilo o poslovanju,
in
programskih
• Letni program dela in finančni načrt.
dokumentov
2.d Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki ▪ Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o., ne vodi teh postopkov.
jih vodi organ
2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Mrežni podjetniški inkubator Ormož ne vodi javnih evidenc.

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

▪ Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda
ustno ali pisno po postopku, določenem v Zakonu o dostopu
do informacij javnega značaja.
▪ Prosilci lahko do informacij javnega značaja brezplačno
dostopajo preko spletne strani Mrežnega podjetniškega
inkubatorja Ormož www.mpi-ormoz.si
▪ Fizični dostop je mogoč v prostorih podjetja, Vrazova ulica 9,
2270 Ormož po predhodni najavi.
▪ Informacije javnega značaja, ki niso neposredno dostopne v
prostorih MPI Ormož ali na svetovnem spletu, vam bomo
posredovali na vašo pisno zahtevo. Zahtevo lahko vložite
osebno v prostoru MPI Ormož, po pošti ali po elektronski
pošti. Dostop do informacij javnega značaja se lahko v skladu
z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi
zavrne.
▪ Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je
brezplačen. Zaračunamo lahko materialne stroške, ki
nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja
(prepis, fotokopija, elektronski zapis). Posredovanje
informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za
uporabo informacij javnega značaja z namenom
informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in
umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. V primeru
zahteve za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene,
se posredovane informacije javnega značaja zaračunajo. Če
so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na
spletu, se posredovanje informacij za namen ponovne
uporabe ne zaračuna.
▪ Postopek za dostop do informacij javnega značaja, s katerimi
podjetje razpolaga, je natančno opredeljen v Zakonu o
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS) ter Uredbi o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
in se lahko zahteva ustno ali pisno.

podpis odgovorne osebe

