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Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:
Javni zavod Prešernovo gledališče Kranj
Odgovorna uradna oseba:
Mirjam Drnovšček, direktorica
Datum prve objave kataloga:
01.10.2011
Datum zadnje spremembe:
08.03.2016
Katalog je dostopen na
www.pgk.si
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
Tiskana oblika v tajništvu gledališča.
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
Naziv zavoda:
Sedež zavoda:
Telefon:
Telefaks:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Ustanovitelj:
Zavod financirata:

Prešernovo gledališče Kranj (PG Kranj)
Glavni trg 6, 4000 Kranj
+ 386 (0) 4 280 49 00
+ 386 (0) 4 280 49 10
5053153
51413906
01252-6030355612 odprt pri Upravi za javna plačila Kranj (UJP)
Mestna občina Kranj
Mestna občina Kranj in Ministrstvo za kulturo RS

2.A ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
Kratek opis
Zavod skrbi za trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje na
delovnega
področju uprizoritvenih umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.
področja
Zavod omogoča prefesionalno kakovostno umetniško produkcijo, ki je v največji meri
organa
dostopna občinstvu. Deluje kot središčni center uprizarjanja dramskega gledališča v
regiji in vključuje v letni program uprizarjanje sodobnih, klasičnih in eksperimentalnih
odrskih del. Zavod načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje novih slovenskih dramskih
tekstov in jih uvršča v letni program uprizoritev.
Zavod je organizator vsakloetnega festivala slovenske drame (v nadaljevanju festival).
Festival je vsakoletna gledališka manifestacija nacionalnega značaja in se neprekinjeno
prireja vsako leto. Festival naj s svojim delovanjem bistveno vpliva na nastajanje in
uprizarjanje kakovostne slovenske dramatike. Celotna organizacija festivala je stalna
delovna naloga festivala. Gledališče s svojim programom aktivno vključuje v
revilatizacijo mestnega jedra Kranja.«
Zavod glede na namen, zaradi katerega je bil ustanovljen, kot javno službo opravlja
naslednje naloge:
- sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ustvarja nova odrska dela,
- sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami izvaja gledališke predstave,
- predstavlja svojo umetniško produkcijo na gostovanjih po Sloveniji in v tujini,
- skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije z organizacijo gostovanj domačih
in tujih gledališč ter ustvarjalcev s področja uprizoritvenih dejavnosti,
- vzpodbuja in aktivno sodeluje pri prevajanju in razpošiljanju ter javni predstavitvi
slovenske dramatike v tujini,
- organizira festival slovenske dramatike,
- v sklopu festivala skrbi za nastajanje, uprizarjanje, prevajanje in posredovanje
slovenske dramatike in nagrajuje najboljša dramska besedila, največje dosežke v
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slovenski dramaturgiji in najboljše uprizoritve slovenskih dramksih besedil in na ta
način načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje novih slovenskih del,
- v sklopu festivala organizira strokovne razprave in izobraževanje mladih slovenskih
dramatikov ter druge prireditve, ki spodbujajo pisanje in predstavljanje novih slovenskih
dramskih del,
- s festivalom slovenske drame, rednim uvrščanjem slovenskih dramskih novitet v letni
program uprizoritev in naročanjem novih del načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje
novih slovenskih del,
- sodeluje s sorodnimi festivali in ustanovami doma in v tujini,
- programsko in poslovno sodeluje s slovenskimi gledališči, Slovenskim stalnim
gledališčem
- programsko in poslovno sodeluje z državnimi dramskimi gledališči, Slovenskim stalnim
gledališčem v Trstu, Cankarjevim domom in Slovenskim gledališkim muzejem,
- sodeluje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) ter javnim
umetniškim šolam omogoča predstavitve njihove umetniške produkcije,
- sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in tujini,
- sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih sosednjih regij,
- omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne
prireditve,
- nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč drugim izvajalcem
kulturnih programov,
- nudi prireditve mlajšemu občinstvu in skupinam s posebnimi potrebami po znižanih
cenah,
omogoča javno dostopnost programa in podatkov ter dostopnost predstav telesno
oviranim osebam,
- skrbi za gledališko vzgojo mladih in omogoča umetniški razvoj najbolj talentiranim
mladim umetnikom,
- izobražuje zaposlene ter organizira izobraževalne vsebine za zainteresirano javnost s
področja upriuoritvenih umetnosti, vključno s podpornimi dejavnostmi,
- z načrtno mednarodno promocijo skrbi za redno prisotnost na mednarodnih
gledaliških prireditvah in gostovanja v uglednih tujih gledaliških centrih,
- na podlagi poslovnega sodelovanja svojo produkcijo in prireditve predstavlja na RTV
Slovenija,
- enkrat letno organizira dan odprtih vrat za zainteresirano javnost in brezplačno
predstavi delo zavoda,
- redno posreduje informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in
uresničevanju programa,
- redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja,
- izdaja gledališke liste in druge publikacije in neguje strokovno publicistično refleksijo,
- hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela zavoda,
- skrbi za arhiviranje in dokumentiranje predstav,
- izvaja gostinske storitve ua lastne potrebe izvajalcev in obiskovalcev.
(3. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj)
Organi zavoda:
- direktorica PG Kranj: Mirjam Drnovšček
- Svet: Stanislav Boštjančič, Joško Koporec, Alenka Primožič, Darja Reichman, Drago
Štefe
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- Strokovni svet PG Kranj: Alenka Bole Vrabec (predsednica), Darja Reichman, Borut
Veselko, Marko Sosič, Alen Jelen
Dejavnost zavoda je organizirana v naslednjih enotah:
SPLOŠNI ODDELEK
- poslovno vodenje zavoda,
- organizacija programa,
- trženje programa in odnosi z javnostjo,
- kadrovska služba in pisarniško poslovanje,
- računovodska služba,
- blagajniška dela,
- biljaterska dela.
UMETNIŠKI ODDELEK
- priprava in izvedba dramskih uprizoritev in sorodnih prireditev,
- konceptualna in dramaturška priprava programa,
- lektoriranje,
- založniška dejavnost (urejanje in priprava publikacij).
TEHNIČNI ODDELEK
- odrska tehnika,
- odrska osvetljava,
- ozvočenje,
- frizersko lasuljarska maskerska služba,
- rekviziterska služba,
- garderoberska služba,
- čiščenje in vzdrževanje.
Organigram
Povezava.
2.B KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE (OSEB), PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Pristojna oseba: Janez Vencelj, vodja trženja
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg, 4000 Kranj
Telefon: 04 280 49 18
e-naslov: info@pgk.si
2.C SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA
ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)
Državni
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. (Uradni list RS, št. 77/07
predpisi
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (Ur.l. RS, št. 35/08 in
spremembe),
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in spremembe),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spremembe),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS, št.
99/09),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št.
86/2010),
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- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/13 - UPB5),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 – UPB3 in spremembe),
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/13 in spremembe),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 108/09 – UPB13 in spremembe),
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 16/07 – UPB3 in spremembe),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99 in spremembe),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Ur.l. RS, št. 30/06),
- Zakon o javni rabi slovenščine (Ur.l. RS, št. 86/04 in spremembe),
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/06 in spremembe),
- Zakon o medijih (Ur.l. RS, št. 110/06 – UPB1 in spremembe),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06 – UPB2 in
spremembe),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB1),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10)
- Uredba stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
34/11 in spremembe),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08 in spremembe),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št.
18/91 in spremembe),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/94 in
spremembe),
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št. 8/01),
- Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev (Ur.l. RS, št. 82/08),
- Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik (Ur.l. RS, št. 82/08
Predpisi so dostopni na spletnih naslovih http://zakonodaja.gov.si in
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
Predpisi
lokalnih
skupnosti

Predpisi EU

- Statut Mestne občine Kranj (Ur.l. RS, št. 33/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Ur.l. RS, št. 15/1999)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo
gledališče Kranj (Ur.l. RS, št 122/2008),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (uradno prečiščeno
besedilo) (Ur.l. RS, št 37/2009),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo
gledališče Kranj (Ur.l. RS, št. 10/2013)
Predpisi so dostopni na spletni stani
http://ls.lex-ocalis.info/KatalogInformacij/KatalogDrevo.aspx?SectionID=514bfb853ea0-4f8d-9658-007d92c1ae9b
Povezava na evropski register predpisov
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

2.E SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA REGISTRA PREDPISOV)
2.F SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
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- Strateški načrt PG Kranj za obdobje 2011–2016;
- Program dela in finančni načrt za leto 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2013, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006, 2005;
- Letno poročilo PG Kranj (poslovno in računovodsko poročilo) za leto 2015, 2014, 2013,
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005;
- Cenik najema prostorov;
- Cenik abonmajskih in izvenabonmajskih vstopnic.
2.G SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV, KI JIH VODI ORGAN
/
2.H SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
Evidenca zaposlenih.
Evidenca drugih.
2.I SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
/
2.J NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH
DOKUMENTOV

- Javni razpisi v skladu s področno zakonodajo,
- Objava prostih delovnih mest.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vse informacije so dosegljive na spletnih straneh PG Kranj.
Fizičen dostop je v skladu z ZDIJZ možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda
vsak delavnik med 9. in 14. uro, informacije pa so na voljo tudi v pisni obliki.
Osebam s posebnimi potrebami je omogočen dostop do informacij javnega značaja tudi v
izključno tekstovni obliki.
Telefon: + 386 (0) 4 280 49 18, e-pošta: info@pgk.si ali pgk@pgk.si.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA:
- pregled prireditev,
- statistični podatki o predstavah,
- statistični podatki o številu obiskovalcev,
- podatki iz letnih poročil PG Kranj,
- podatki iz strateškega načrta zavoda,
- podatki o programu PG Kranj.

Direktorica PG Kranj:
Mirjam Drnovšček
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