Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Trg zbora odposlancev 62
SI – 1330 Kočevje

Krajši naziv:

Zavod Kočevsko

Odgovorna uradna oseba:

Vesna Malnar Memedovič, direktorica

Datum prve objave kataloga:

21. 5. 2018

Datum zadnje spremembe:

21. 5. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.kocevsko.com

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Zavod za turizem in kulturo Kočevje je organizacija za razvoj turizma in kulture, ki
jo je ustanovila Občina Kočevje. Skrbi za načrtovanje in izvajanje promocije
kulturne in turistične ponudbe občine Kočevje, za spodbujanje razvoja, oblikovanje
ter trženje obstoječih in novih produktov kot pomembnega dela celovite turistične
ponudbe destinacije Kočevsko.

Kratek opis
delovnega
področja zavoda

Zavod uresničuje sprejetje strategij za področji turizma in kulture s tem, da
povezuje vse dejavnike na teh področjih, da sam organizira, razvija in kvalitetno
izvaja programe in projekte, ustvarja nove produkte, vzpostavlja in izvaja učinkovit
in usklajen sistem ter način promocije ter gospodarno upravlja in vzdržuje turistične
in kulturne objekte, ki mu jih je Občina Kočevje zaupala v upravljanje. S tem zavod
zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj
turizma in kulture ter skrbi za celovito ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov
na teh in preostalih področjih v občini Kočevje.
I. Podatki o organih javnega zavoda
Direktorica: Vesna Malnar Memedovič

Seznam vseh
notranjih
organizacijskih
enot

Svet Zavoda Kočevsko:
Predsednik sveta: Dalibor Debartoli
Podpredsednik sveta: mag. Mitja Predovnik
Člani: Matjaž Kavčič, Tatjana Kverh, Andrej Mladenovič, Kristina Kliner in Tina
Peček.
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II. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
V zavodu so v okviru Pravilnika organizirane naslednje notranje organizacijske
enote:
•
Zavod
•
Sektor turizem
•
Sektor kultura
Delo zaposlenih v zavodu je glede na vsebino, zahtevnost in vrsto nalog ter glede
na obratovanje objektov v upravljanju organizirano tako, da se opravlja na petih
lokacijah:
•
•
•
•
•

Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje, kjer je sedež zavoda
v Hostlu Bearlog, Ljubljanska cesta 4 – centralni TIC Kočevje
v turistično-informacijskem centru na Trdnjavi 3 – TIC Jezero
v Kulturnem domu Kočevska Reka – TIC Kočevska Reka
v Bunkerju Škrilj

Organigram
zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Vesna Malnar Memedovič, direktorica
E: vesna.malnar@kocevsko.com
T: 01 8200 94 87

Pristojna oseba:

2.c Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje
Zavoda Kočevsko

•

Predpisi

•
•
•
•
•

Zakoni
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Zakon o zavodih (ZZ)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)
Zakon o trgovini (ZT-1)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR – 1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o medijih (ZMed)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
Pravilniki
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje (Uradni list RS, št.
93/2015 z dne 7.12.2015)
Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih
oseb javnega sektorja in občin
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda
za turizem in kulturo Kočevje,
Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje (Ur. l. RS 93/2015),
Pravilnik o delovnem in poslovnem času, dopustu in odsotnosti z dela,
Pravilnik o računovodstvu,
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasilje, trpinčenjem, spolnim
in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na
delovnih mestih,
Pravilnik o izvajanju videonadzora in zavarovanju osebnih podatkov,
pridobljenih z videonadzorom,
Pravilnik o popisu OS,
Hišni redi organizacijskih enot Zavoda Kočevsko,
Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih
oseb javnega sektorja in občin.
Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih
substanc na delovnem mestu,
Pravilnik o uporabi službenih vozil Zavoda Kočevsko.
Uredbe
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občin
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v
javnem sektorju
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•
•
•
•

•

•

•
•

Odloki
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini
Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Ur.l.RS 75/2015;
68/2016;26/2017)
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje ((Ur.l. RS 44/2018;
10/2019)
Odlok o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko,
ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica (Ur.l. RS
35/2017)

•
•

Standardi
Slovenski računovodski standardi (2016)

•

Navodila
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov

•
•

•
•
Predpisi EU

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uredba o omenitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s
sprejemanjem daril
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
Uredba o delovno uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence

Kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji
Kodeksi
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev ,
Etični kodeks Zavoda Kočevsko.

Evropski register predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov

/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
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•
•
•
•
•

Strategija razvoja turizma v Občini Kočevje 2015-2025, verzija 1.1., julij 2015 ,
Dopolnilo strategije razvoja turizma v Občini Kočevje 2015-2015, verzija 1.2. ,
Lokalni program Občine Kočevje za kulturo (2015-2019),
Letno poročilo 2015,
Vsebinsko poročilo Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje za obdobje
1.1.2016 -31.12.2016 (Letno poročilo 2016),
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015,
Poslovno poročilo Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje za obdobje od
1.1.2017 – 31.12.2017 (Letno poročilo 2017),
Poslovno poročilo Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje za obdobje
1.1.2018 – 31.12.2018 (Letno poročilo 2018),
Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,
Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021,
Finančni načrt Zavoda Kočevsko 2016,
Finančni načrt Zavoda Kočevsko 2017,
Finančni načrt Zavoda Kočevsko 2018,
Finančni načrt Zavoda Kočevsko 2019.

•
•
•

Seznam
dokumentov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

/

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seznam
evidenc

•

Evidenca o stroških dela
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom
Evidenca o potnih nalogih z obračunom
Evidenca članov sveta Zavoda Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov ABONMAJA KOMEDIJ Zavoda Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov TROŠKEGA ABONMAJA Zavoda
Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov ABONMAJA MALI MEDO Zavoda
Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov ART FILMSKEGA ABONMAJA Zavoda
Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov ABONMAJA KINO OB KAVI Zavoda
Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov GLASBENEGA ABONMAJA Zavoda
Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov MLADINSKEGA ABONMAJA Zavoda
Kočevsko
Evidenca posameznikov, članov LIKOVNE DELAVNICE - OTROCI Zavoda
Kočevsko
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evidenca posameznikov, članov LIKOVNE DELAVNICE - ODRASLI Zavoda
Kočevsko
Evidenca podatkov o obiskovalcih prireditev in prostorov
Evidenca posnetkov video nadzornega sistema
Evidenca o avtorskih in drugih podjemnih pogodbah
Evidenca o izdanih in prejetih računih
Evidenca novinarske adreme Zavoda Kočevsko
Evidenca turističnih ponudnikov (nastanitve, gostinske storitve, društva…)
Evidenca posameznikov za pošiljanje tedenskih novic Zavoda Kočevsko
Evidenca prihodov in nočitev gostov v objektih v upravljanju
Evidenca konsignantov prodaje v TIC-ih.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenik turističnega vodenja po destinaciji Kočevsko,
Vrednost urnih postavk vodenja turističnih vodnikov po destinaciji Kočevsko,
Cenik za najem prostorov v objektu Kulturni center Kočevje,
Cenik ogledov Bunkerja Škrilj ,
Cenik Hostla Bearlog (2019) ,
Cenik Campa Jezero Kočevsko (2019) ,
Cenik najema prostorov v Turističnem kompleksu Jezero, sanitarnem bloku
kampa ter prireditvenega odra, stojnic in stolov,
Splošni pogoji nakupa vstopnic in blaga,
Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta www.kocevsko.com,
Splošni pogoji plačevanja storitev Zavoda Kočevsko,
Register turističnih vodnikov na območju destinacije Kočevsko,
Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim
prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov vseh
blagajn Zavoda Kočevsko.

Seznam zbirk

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov
informacij

Večina informacij je dostopna na spletnem
mestu http://www.kocevsko.com ob vsakem času.
Informacije v pisni obliki so fizično dostopne (po predhodni
najavi) vsak delavnik na sedežu zavoda.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Odpiralni in
Obratovalni časi
Ceniki
Gledališki abonmaji
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