
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Kulturni center Semič  

 

1. Osnovni podatki  

Naziv zavoda: Kulturni center Semič 

Odgovorna oseba: Irena Plut,  direktorica 

Datum prve objave kataloga: 1.5.2020 

Datum zadnje spremembe: 30.12.2020 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.kc-semic.si 

Druge oblike kataloga: tiskana oblika, dostopna na upravi zavoda.  

  

2. Splošni podatki o Kulturnem centru Semič in informacijah javnega značaja s 
katerimi razpolaga 

  

2.1 Organigram in podatki o organizaciji 

Delovna področja:  

- kultura, 

- turizem, 

- šport, 
- mladina. 

Občinski svet Občine Semič  je na svoji 13. seji dne 26. 6. 2008 sprejel Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda »Kulturni center Semič« za opravljanje kulturne, športne, in mladinske 

dejavnosti na območju Občine Semič.  Z odlokom sprejetim na 21. redni seji dne 15.10.2009 
pa se je dejavnost razširila še na področje turizma z organizacijsko enoto Turistično 
informacijskega centra. 

Poslanstvo zavoda je: 

 na področju kulture:  bogatiti kulturno življenje v  Beli krajini in višati nivo ter 
spekter ponujenih vsebin, sodelovati z društvi in šolo z namenom razvoja in 

širjenja kulturnih vsebin, sodelovati in spodbujati vizualno umetnost (razstave, 
delavnice, …),  
 

 na področju turizma:  spodbujati in povezovati turistično ponudbo, izboljševati 

turistično ponudbo z vzpodbujanjem širjenja prenočitvenih in gostinskih uslug 



skladno s strategijo občine in Bele krajine, promovirati turistično ponudbo 

občine in destinacije na sejmih, se prilagajati potrebam gostov in obiskovalcev v 

okviru svojih dejavnosti, organizirati vodene oglede na področju občine Semič, 
širjenje ponudbe na področju celotne Bele krajine, 

 

 na področju športa: spodbujati športne aktivnosti, povezovati društva na tem 
področju in promovirati športne prireditve,  
 

 na področju mladine: povezovati neorganizirano mladino, mladinska društva in 
vzpodbujanje aktivnosti mladih ter jih povezovati na regijskem in državnem 
nivoju, 

 

 povezovanje in koordinacija akterjev na vseh področjih delovanja zavoda, 
 

 nuditi prostor za predavanje. Seminarje, srečanja, posvete, okrogle mize in 
zasledovati cilj maksimalne marketinške zasedenosti prostorov. 

 
 

 

Kulturni center Semič opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, 
dejavnosti v javnem interesu in skladno z aktom o ustanovitvi: 

- učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, 
turizma, športa in mladinske dejavnosti, 

- spremljanje, spodbujanje, posredovanje in izvajanje kulturnih, turističnih, športnih 
in mladinskih prireditve in tekmovanja,  

- organiziranje kulturnih, turističnih, športnih prireditev in prireditev za mlade ter 
proslav občinskega in širšega pomena, 

- izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del na področju kulture, turizma, 
športa in mladinskih dejavnosti ter prireditev v občini, 

- posredovanje informacij o kulturnem, turističnem, športnem in mladinskem 
dogajanju v občini in drugod, 

- izvajanje občinskega in nacionalnega programa kulture, turizma, športa in 
mladinskih dejavnosti, 

- sodelovanje pri izvajanju programov kulture, turizma, športne vzgoje otrok in 
mladine, 

- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v kulturi, 
turizmu, športu in mladinskih dejavnostih, 

- vključevanje kulturnih, turističnih, športnih programov in programov mladinske 
dejavnosti ter projektov v druge dejavnosti z namenom celovite promocije Občine 
Semič, 

- izvajanje  razstavne in muzejske dejavnost, predvajanje filmov, organiziranje 

sejemske dejavnosti in dejavnosti propagande ter dejavnosti, povezane s kulturo, 

turizmom, športom in mladino, 
- omogočanje seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev, kongresov, posvetovanj 

in drugih prireditev komercialne narave, 

- vzdrževanje stikov s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja 
kulturnega centra doma in v tujini, 

- izmenjavo prireditev in razstav med domačimi in tujimi organizatorji, 
- svetovanje pri načrtovanju, izgradnji, obnovi in upravljanju kulturnih, turističnih, 

športnih objektov ter objektov, namenjenih za mladinsko dejavnost v občini, 



- upravljanje z javno infrastrukturo na področju kulture, turizma, športa in mladinskih 
dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim 

izvajalcem v skladu z zakonodajo in akti javnega zavoda, 

- sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture, 
turizma, športa in mladinskih dejavnosti, 

- izvajanje investicij na področju kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti, 

- pridobivanje sredstva iz lokalnih, državnih in mednarodnih virov za posamezne 
razvojne projekte, 

- izvajanje državnih in evropskih projektov na področju kulture, turizma, športa in 
mladinskih dejavnosti, 

- izvajanje spremljajočih dejavnosti, ki zagotavljajo celovito izvajanje temeljnih 

nalog javnega zavoda. 

 

Organigram KC Semič  

          

 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje 

informacij javnega značaja 

Irena Plut, direktorica 

Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič 

Telefon: 07/35 65 172, mobi 040/855 085 elektronski naslov: irena.plut@kc-semic.si 

  

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega 

področja Kulturnega centra Semič 

• Zakon o zavodih  

• Odlok  o  ustanovitvi  javnega  zavoda  Kulturni  center  Semič   

• Zakon o javnih financah  

• Zakon o javnem naročanju  

• Zakon o računovodstvu  

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  
• Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega  

uprava 

direktor

turistično 
informacijski 

center

kultura, šport, 
mladina

tehnična služba

https://www.znm.si/Portals/w/adam/Content/sJNXbutI506FQW--rRBf0w/Text/Organigram%20ZNM-1.pdf


• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava  

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava  

• vpis  in spremembe vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču Novo mesto,  

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  
• Zakon o varstvu osebnih podatkov 

• Strateški načrt javnega zavoda Kulturni center Semič 

• Strategija razvoja Občine Semič 

 

 Interni predpisi: 

 Statut javnega zavoda Kulturni center Semič 

 Poslovnik o delu sveta javnega zavoda KC Semič 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Kulturni 

center Semič 

 Pravilnik o popisu 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju 

 Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 

 Navodilo o ravnanju in ukrepih pa preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu ter za 
odpravo njegovih posledic 

 Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in 

pravilnik za dodeljevanje zaporednih številk računov 

 Pravilnik o video nadzoru 

 Pravilnik o računovodstvu 

 Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom 

prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi 

 Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustu 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

 Pravilnik o uporabi prostorov in tehnike v KC Semič in Telovadnici Partizan  

  

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov 

 Letno poročilo 2019 

 LDN KC Semič za leto  2021 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda KC Semič 

 Statut javnega zavoda KC SEMIČ 

 Strateški načrt javnega zavoda Kulturni center Semič za obdobje 2019-2024 

  

2.5 Postopki, uradne ali javne storitve, ki jih organ vodi ali zagotavlja 

svojim uporabnikom 

 objava prostih delovnih mest 

 razpisi in povabila k sodelovanju 

 razpis za člane programskega sveta zavoda 

https://www.znm.si/Portals/w/adam/Content/sJNXbutI506FQW--rRBf0w/Text/Letno%20poročilo%202017-1.pdf
https://www.znm.si/Portals/w/adam/Content/sJNXbutI506FQW--rRBf0w/Text/LDN%20Zavoda%20NM%202018-1.pdf


  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Informacije so dosegljive na spletnih straneh Kulturnega centra Semič. Fizičen dostop je možen 
po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda, določene informacije so dostopne tudi v tiskani 

obliki. 

 

4. Cenik: stroškov za posredovanje informacij javnega značaja ne 
zaračunavamo. 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

- zasedenost dvorane, 

- cene vstopnice, 

- datum prireditve, 

- odpiralni čas, 

- turistične informacije. 

  

                                                                    Irena Plut, direktorica KC Semič 

 


