KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Številka podr. EZR pri UJP NM:
Davčna številka:
Matična številka:
Šifra dejavnosti:
Ustanoviteljica:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga:

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
07 30 61 390, 07 30 61 392
info@zik-crnomelj.si
01217-6030714481
SI92914730
5052467 000
85.590
Občina Črnomelj
Mag. Nada Žagar, direktorica
21. 12. 2007
19. 2. 2019
http://www.zik-crnomelj.eu
Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu
zavoda

2 SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI
RAZPOLAGA
2. 1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja Začetki izobraževanja odraslih segajo v leto 1959, ko je
organa
Občina Črnomelj ustanovila Ljudsko univerzo z namenom
pospeševanja
razvoja
izobraževanja
odraslih,
kinematografske in kulturniške dejavnosti. Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj deluje na področju
treh belokranjskih občin: Črnomelj, Metlika in Semič.
Ukvarja se z razvojem novih izobraževalnih programov za
različne ciljne skupine, svetovanjem odrasli populaciji,
posredovanjem kulturnih dogodkov in razvojem
raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti.
Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene v Resoluciji o
Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v
Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20).

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Organigram organa

Zavod izvaja dejavnosti v okviru dveh organizacijskih
enot, ki sta opredeljeni v ustanovitvenem aktu zavoda:
 enota Ljudska univerza
 enota Kulturni dom
1. Ljudska univerza
http://www.zik-crnomelj.eu
Kolodvorska cesta 32 c, 8340 Črnomelj
Nima pooblastil v pravnem prometu.
2. Kulturni dom
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
Nima pooblastil v pravnem prometu.
Organigram ZIK Črnomelj
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2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba
1. Direktorica
mag. Nada Žagar
Tel: 07 30 61 391, e-naslov: nada.zagar@zik-crnomelj.si
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
 Zakon o zavodih
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja
 Zakon o izobraževanju odraslih
 Zakon o osnovni šoli
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
izobraževanja
 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji
 Kolektivna pogodba za javni sektor
 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 Zakon o delovnih razmerjih
 Zakon o javnih financah
 Zakon o javnem naročanju
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
 Zakon o računovodstvu
 Zakon o dohodnini
 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
 Zakon o DDV
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon za uravnoteženje javnih financ in ostali
interventi zakoni
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih
in podzakonski akti, ki se vežejo na zgoraj omenjeno
zakonodajo
Predpisi lokalnih skupnosti
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj
 Pravilniki sprejeti na Svetu ZIK Črnomelj
 http://www.crnomelj.eu/
2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
 www.pisrs.si
 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
 Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja
programskih dokumentov
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020
(ReNPIO13–20).
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
 Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
organ
 Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
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 Napredovanje zaposlenih v plačne razrede
 Postopek volitev
 Zaposlovanje delavcev
 Postopek spremembe aktov zavoda
 Postopek izvedbe javnega naročanja
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 Evidenca o zaposlenih delavcih
 Evidenca o stroških dela
 Evidenca o izrabi delovnega časa
 Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih
sporov pri delodajalcu
 Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis
 Evidenca o udeležencih
 Evidenca osebnih listov
 Matična knjiga
 Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
 Evidenca o izpitih
 Evidenca o izdanih javnih listinah
 Evidenca oseb za obveščanje o aktualnih dogodkih
 Evidenca izvedbe programov v splošnem
izobraževanju
 Evidenca izvajalcev del po podjemnih pogodbah
 Evidenca izvajalcev del po avtorskih pogodbah
 Evidenca zahtevkov in poročil po podjemnih in
avtorskih pogodbah
 Evidenca izpisov iz osnovne šole za odrasle
 Evidenca vpisanih udeležencev v programe za
pridobitev izobrazbe osnovne šole za odrasle
 Evidenca promocije
 Evidenca učiteljev
 Evidenca prostovoljcev
 Evidenca potrdil in priporočil
 Evidenca uporabe prostorov
 Evidenca o izdanih certifikatih nacionalnih poklicnih
kvalifikacij
 Evidenca izdanih potrdil v projektu »Pridobivanje
temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019«
 Evidenca izpisov iz evidenc v izobraževanju odraslih
 Evidenca o izdanih odločbah nostrifikacije
 Evidenca opravljenih pedagoških ur v razredu
 Evidenca projektov in programov sofinanciranih s
sredstvi EU
 Evidenca sklepov sveta ZIK, mnenj andragoškega
zbora in sklepov direktorice
 Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih
praktičnega znanja
 Evidenca o poškodbah pri delu
 Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
delavcev
 Evidenca študentov/dijakov na delovni praksi
 Evidenca o osebah, vključenih v družbeno koristno
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delo
Evidenca udeležencev, ki koristijo učno pomoč
Evidenca potrdil udeležencev in mentorjev v
kulturnih projektih
Evidenca uporabnikov Središča za samostojno učenje

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 Seznam oseb, ki jih ZIK vabi na posamezne kulturne
dogodke
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma
seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
 Razpis za vpis odraslih v posameznem šolskem letu
razčlenjenemu opisu delovnega  Razpisi kulturnih projektov
področja organa
 Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
 Poročilo o delu ZIK-a za posamezno šolsko leto
 Poročilo o delu na področju kakovosti
3 OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
Dostop preko spleta: http://www.zik-crnomelj.eu
sklopov informacij
Fizični dostop v tajništvu zavoda, vsak delovnik, med 8.
in 16. uro.
4 SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje
 Razpis za vpis odraslih v posameznem šolskem letu
zahtevanih informacij oziroma
 Informacije o izobraževalnih programih, o pogojih za
tematskih sklopov
vpis in dokončanju programa
 Informacije o stroških izobraževanja
 Informacije o kulturnih projektih

Odgovorna oseba: mag. Nada Žagar, direktorica
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