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1. IZVAJANJE OSNOVNEGA POSLANSTVA ZAVODA 
 
 
Javni zavod Kulturni center Semič je ustanovljen za učinkovitejšo organizacijo, razvoj in 
spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, in mladinskih dejavnosti v Občini Semič, s 
ciljem boljše prepoznavnosti Občine Semič. Konec leta 2009 je ustanovitelj razširil dejavnost še 
na področje turizma s pripojitvijo TIC-a. Javni zavod želi postati vrhunski in cenjen partner pri 
nudenju kulturnih, turističnih, športnih in mladinskih programov. Osnovno poslanstvo javnega 
zavoda je nuditi prebivalcem občine Semič in celotne Bele krajine kulturne prireditve in ostale 
dejavnosti z namenom sprostitve prebivalstva in umetniškega udejstvovanja. Občanom želi 
približati razne kulturne dejavnosti: komedije, monodrame, operete, glasbene prireditve … 
Ravno tako pa želi javni zavod spodbuditi domače kulturno udejstvovanje društev in mladine z 
boljšim angažiranjem in medsebojnim sodelovanjem. 
Na splošno želi javni zavod zapolniti prosti čas prebivalstva s kulturnimi aktivnostmi ter tako 
duhovno obogatiti  življenje. 
Na področju turizma je cilj zavoda promovirati prepoznavnost Semiča v Sloveniji in izven meja 
s ciljem čim večje prepoznavnosti turistične ponudbe. Osnovni cilj je pripeljati v Semič čim več 
turistov in tržiti turistične dejavnosti. Ravno turizem je gospodarska veja, ki je alternativa 
padanju industrije. Izkoriščamo le delček dohodka iz naslova turizma, saj imamo za to veliko 
večje možnosti in dobre naravne pogoje. To področje je potrebno preučiti, potencialne turistične 
akterje izobraziti, jih navdušiti in predvsem organizacijsko usmeriti v izvajanje dejavnosti. 
 

Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Javnega zavoda 
 
• Zakon o zavodih (Uradni l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 

36/00), 
• Odlok  o  ustanovitvi  javnega  zavoda  Kulturni  center  Semič  (Uradni  l.  RS, 

št.67/2008, 
• Zakon o javnih financah (Uradni l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 

127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 
• Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, 128/06 in 34/08), 
• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99), 
• Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazoma za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 
106/01), 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 
117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), 

• Statut javnega zavoda Kulturni center Semič, 
• Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču Novo mesto, vložna št.:SRG 2008/28657 

z dne 18. 08. 2008, 
• Sprememba vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču Novo mesto, vložna št.: SRG 

2009/31069 z dne 15. 10. 2009. 
 
 
 



                4   

2. DELOVANJE ZAVODA V LETU 2011 
 

Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Semič (Uradni list RS, št. 67/2008) so 
bili postavljeni osnovni okviri za poslovanje javnega zavoda. Javni zavod je  vpisan v sodni 
register pri Okrožnem sodišču Novo mesto, vložna št.: SRG 2008/28657, z dne 18. 08. 2008 in s 
sedežem na Prosvetni ulici 4, Semič, pod matično številko 3377342000 in identifikacijsko 
številko za DDV 69087156.  Z dnem 30. 10. 2009 je s sklepom ustanovitelja vpisana sprememba 
javnega zavoda pri subjektu Okrožno sodišče v Novem mestu, pod vložno št.: SRG 2009/31096. 
Z odprtjem kulturnega doma z dvorano s 310 sedeži in vso pripadajočo opremo za kulturne 
prireditve, sejno sobo ter konferenčno sobo s kompletno avdio video opremo se je pričelo 
delovanje javnega zavoda.  

V javnem zavodu so bili v letu 2011 zaposleni 3 delavci, ki opravljajo aktivnosti za njegovo 
nemoteno poslovanje. V obdobju šestih mesecev je bil zaposlen za določen čas dodatni delavec 
zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta vzdrževalca. Preko študentskega servisa je 
organizirano čiščenje prostorov v Kulturnem centru, knjižnici in glasbeni šoli. Javni zavod s 
pogodbo z Občino Semič skrbi tudi za vzdrževanje ostalih občinskih stavb (Brunskoletove hiše, 
muzeja, občinske stavbe) in okolice. Pri delovanju javnega zavoda sta v pomoč Svet javnega 
zavoda in Programski svet javnega zavoda. 

Takoj po odprtju smo pričeli organizirati in izvajati prireditve in tako vzpostavljati kulturno 
življenje, za katerega so bili občani skoraj leto dni prikrajšani. Urejena je notranja računalniška 
mreža z internetno povezavo, ustrezno varovanje objekta in zavarovanje objekta z vso opremo in 
umetninami.  

V okviru postopkov razširitve dejavnosti javnega zavoda je bil spremenjen akt o ustanovitvi 
javnega zavoda s strani ustanovitelja in sprejet dopolnjen statut javnega zavoda.  

Vletu 2011 je bila v smeri kvalitetnejšega izvajanja programov nabavljena dodatna avdio 
oprema, in sicer trije naglavni brezžični mikrofoni, dva brezžična ročna mikrofona in dva 
dodatna reflektorja za boljšo osvetlitev odra. Zaradi zagotavljanja kvalitetne postrežbe na 
prireditvah in sejah smo kupili pomivalni stroj za kozarce in pralni stroj. Po predlogu Sveta 
javnega zavoda KC smo nabavili kamero za snemanje prireditev in fotoaparat. 

3. CILJI DELOVANJA JAVNEGA ZAVODA 
 

 
Temeljna  strateška  usmeritev  javnega  zavoda  Kulturni  center  Semič   je  aktivno 
delovanje na področju kulture, turizma, športa in mladine. Ponuja in razvija dogajanja na 
področju kulture, turizma, športa in mladine in jih distribuira občanom občine Semič. Skrbeti 
mora za pridobivanje dodatnih sredstev, ki jih je možno pridobiti iz raznih razpisov na 
področju kulture, turizma, športa in mladine. Za potrebe občanov mora skrbeti za nenehno 
dograjevanje osnovnih sredstev in posodabljanje opreme. Ponujamo marketinško vodenje in 
možnosti za trženje Kulturnega centra za seminarje, kongrese in razna predavanja ter 
snemanja prireditev. 

 Stroške obvladujemo s ciljem izboljševanja konkurenčnosti javnega zavoda. Stalno 
izboljšujemo nudenje vseh uslug uporabnikom javnega zavoda. 
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3.1. Strateški cilji 
 

1.  maksimalna marketinška zasedenost prostorov 
2.  odprtje ponudbe za širše področje celotne Bele Krajine 
3.  omogočiti domačim društvom in šolskim ustanovam brezplačno delovanje v KC 
4.  pripeljati v Belo Krajino umetnost višjega nivoja (opero, dramo, vrhunske 

glasbene prireditve) 
5.  obiskovalcem ponuditi gostinske usluge 
6.  organizirati ali soorganizirati seminarje, predavanja, delavnice  
7.  spodbujati in povezovati turistično ponudbo 
8.  promovirati turistično ponudbo na nivoju občine na sejmih 
9.  organizirati vodene oglede občinskih znamenitosti 
10.  izboljševati turistično ponudbo 
 
 
 

3.2. Kratkoročni cilji 
 

V letu 2012 je potrebno urediti še: 

- načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja (nabava led svetil, nabava novega 
računalnika za TIC, nabava širokopasovnih mikrofonov, nabava prenosne mešalne mize za 
zunanja ozvočenja), 

- nabavo barvnega A3 tiskalnika za plakate. 

Poleg opreme je potrebno za boljšo promocijo in marketing redno vzdrževati internetno stran 
javnega zavoda in celostno grafično podobo javnega zavoda na www.kc-semic.si. Dopolnjevali 
in zapisovali bomo novosti na STIP – slovenskem turistično-informacijskem portalu 
www.slovenia.si in na portalu Heritage trail v sklopu projekta Aktivna – e Dolenjska 
www.slovenia-heritege.net. Na področju cele Bele krajine je potrebno vzpostaviti poslovne stike 
z vsemi subjekti na področju kulture, turizma, športa in mladinskih organizacij. 

Zaposlovanje v letu 2012 glede na obseg dela in aktivnosti Javnega zavoda ni planirano, ob 
povečanju potreb se bomo posluževali študentskega servisa. Pri morebitnem povečanju obsega 
programa se zaposlovanje vodi po dejanskih potrebah prevzetega programa. 

 

4. PROGRAM DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH ZA LETO 
2012 
 
KULTURA: 
 
Na kulturnem področju bomo v letu 2012 tehnološko podprli izvedbo prireditev v organizaciji 
KD OREL in KUD Jože Mihelčič ter ostalih društev in OŠ. 
 
Kulturni center bo aktiven pri izvedbi prireditve Semiška ohcet v sodelovanju s turističnim 
društvom (razstave). Ravno tako bomo sodelovali tudi pri prireditvi Praznovanje jeseni.  
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Javni zavod Kulturni center Semič bo v letu 2012 razširil kulturne dejavnosti; s povezovanjem 
društev (prireditve posameznih PGD) in mladine bomo spodbudili domače kulturne prireditve. 
V letu 2012 nameravamo v času spomladanske in jesenske sezone organizirati vsaj eno do dve 
profesionalni prireditvi na mesec. Ostale proste termine ob koncu tedna bomo zapolnili z 
gostovanji amaterski gledališč oziroma z domačimi prireditvami. V okviru KC pripravljamo 
dramsko prireditev. 
 

1.    RAZSTAVE 
 
Poleg stalne razstave v spodnjih prostorih Kulturnega centra iz arhiva slikarskih kolonij, ki so  
vrsto potekale let v Semiču, bodo v zgornjih prostorih priložnostne razstave. Te razstave bodo v 
letu 2012 raznovrstne, tako da zadovoljijo različne okuse obiskovalcev Kulturnega centra. Poleg 
slikarskih razstav bomo pripravili tudi fotografske, restavratorske, zbirateljske in rokodelske 
razstave. 
 

2.    TRŽNA DEJAVNOST NA PODROČJU KULTURE  
 

Na področju tržne dejavnosti bo Kulturni center Semič v letu 2012 organiziral gledališke 
predstave. Nekatere so že znane, kar je razvidno iz priloge. 
 

3.    KONCERTI 
 
V letu 2012 bodo v KC Semič izvedeni koncerti, ki jih bo glede na stroške smotrno realizirati. 
 

4.    DOBRODELNE PRIREDITVE 
 
Javni zavod KC Semič bo podprl dobrodelne prireditve, ki jih bodo organizirala domača društva. 
S tem bo prispeval svoj delež k dobrodelnim akcijam. 
 

5.    SEMINARJI 
 
Spodbujali bomo organizatorje seminarjev in tudi sami organizirali ustrezne seminarje glede na 
potrebe lokalnega prebivalstva. Načrtujemo organizacijo nadaljevanja angleškega tečaja. Ko se 
bo v lokalnem okolju pokazala potreba po podobnih tečajih, jih bomo izpeljali v sodelovanju s 
certificiranimi ustanovami. 
 
CILJ DELOVANJA JAVNEGA ZAVODA KC SEMIČ 
 
Cilj javnega zavoda Kulturni center Semič je nuditi kulturne programe širokemu spektru 
gledalcev in širitev aktivnosti izven občinskih meja. Naštete prireditve naj bi bile splošne, 
neprofesionalne in tudi profesionalnega spektra, s čimer bomo zagotovili konstantno rast 
javnega zavoda. Potruditi se moramo, da bo ponudba raznolika, tako da bomo gledalcem 
ponudili komedije, dramske prireditve in različne zvrsti glasbenih prireditev. S tem bo javni 
zavod širil krog gledalcev za različna interesna področja. Potruditi se moramo, da bomo 
obvladovali in nadaljevali širitev dejavnosti javnega zavoda Kulturni center Semič v 
servisiranju in organiziranju ter vodenju programov na področju kulture, turizma, športa in 
mladine. Obvladovati moramo stroške, jih minimizirati in se čim bolj posvečati dobičkonosnim 
dejavnostim in stranskim dobičkonosnim programom. Spremljati moramo razpise na državni 
ravni in poskušati iztržiti maksimalno kvoto sredstev za programe, za katere je javni zavod 
registriran. Dokler je možno, je smotrno aktivno spremljati razpise EU in posredno ali 
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neposredno pridobivati sredstva tudi iz tega vira. Najpomembneje je, da bomo v prihodnje 
učinkoviteje prihajali do lastnih virov financiranja ter obnavljali in posodabljali avdio-video 
opremo in ostala osnovna sredstva. 

 
Tržna dejavnost je v javnem zavodu Kulturni center načrtovana na področju najema 
prostorov za izvedbo seminarjev, konferenc in različnih predavanj ter iz naslova turizma. 
 
Smo na dobri poti ustvarjanja dobrega imena Javnega zavoda na ožjem lokalnem, še posebej pa 
na širšem področju Bele krajine in celo Dolenjske. Tak način medijske promocije in ustvarjanja 
ciljev Javnega zavoda nameravamo v letu 2012 še okrepiti in organizirati odmevne prireditve. 
Načrtujemo organizacijo izvedbe opere in v nadaljevanju tudi baletne prireditve. Javni zavod KC 
Semič želi postati prepoznaven in prijazen ponudnik kulturnih prireditev širši javnosti. 
 
 
TURIZEM: 
 

1. PROMOCIJA 

a) 18. SEMIŠKA OHCET – organizacija, oblikovanje kulturnega programa, razpis v 
časopisu za poročni par (Novice, Belokranjec ali Delo), oblikovanje izletov za TD, DPM, 
Turistične agencije Slovenije, oglaševanje prireditve …  
(vabila, plakati - kot soorganizator prireditve) 

   
b) 6. PRAZNOVANJE JESENI - organizacija, oblikovanje kulturnega programa, 

razstav… 
 
c) VAŠKE IGRE (plakati, promocija kot soorganizator)  

 
d) UDELEŽBA V SKLOPU SEMIŠKIH DNEVOV drugod po Sloveniji 

 
- predstavitev Semiča, tradicionalne prireditve v sklopu Evropska prestolnica kulture – 

Maribor, 
- Sladka Istra (konec septembra). 
       
Na teh prireditvah predstavljamo Semič s promocijskim materialom, domačo obrtjo, 
kulinariko, nastopi (pevskih zborov, folklorne skupine …) 

Za promocijo TIC-a je pomembna udeležba in predstavitev na sejmih. Udeležili se bomo sejma 
Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (27. do 30. januarja). Septembra 
sledi Mednarodni obrtni sejem v Celju skupaj s TIC Metlika in Črnomelj, v novembru pa sejem 
Turizem in podeželje v Novem mestu. 

Sejmi v tujini sovpadajo s projektom EDEN 2010 – Destinacija odličnosti reka Kolpa. Stroški so 
kriti iz naslova projekta. Projektna skupina se je odločila za udeležbo na sejmu Wiest en 
wandelbeurs na Nizozemskem, Argus bike festival v Avstriji in Eurobike v Nemčiji. 

Ravno tako je pomembna udeležba na belokranjskih dnevih, kjer poudarjamo kulturne in 
naravne znamenitostih, kulinariko in domačo obrt, vse predstavitve so obogatene s kulturnim 
programom. 
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Lepo bi bilo sodelovati na čim več prireditvah, kjer Semič oziroma Bela krajina še nista bila 
predstavljena.  

Predstavitev Semiča:  

- tradicionalne prireditve v sklopu Evropska prestolnica kulture – Maribor, 
- Sladka Istra (konec septembra). 

 

V sodelovanju s Kompasom Novo mesto posodabljamo pohodniške, kolesarske, vodne in 
konjerejske poti na spletni strani www.slovenia-heritage.net. Na www.slovenia.info posredujemo 
podatke o naravnih znamenitostih, kulturi, prireditvah, pešpoteh, kolesarskih poteh ... 

2. PRIREDITVE 

Sodelovanje pri organizaciji prireditev, ki so že tradicionalne in poznane širši Sloveniji. To so: 
pustovanje, Semiška ohcet, Praznovanje jeseni Semič v Beli krajini. 

Turističnim agencijam omogočamo predstavitev našega kraja z ogledi na posameznih lokacijah. 
Z Razvojno-informacijskim centrom Novo mesto sodelujemo pri različnih projektih –npr. pri 
projektu Na lepše. Pomagali bomo pri organizaciji izletov za različne skupine, recimo pri obisku 
na prireditvi (Semiška ohcet in Praznovanje jeseni). Zasnovali bomo stenski koledar za leto 2012 
z različnimi domačimi motivi.  

Sledi priprava dodatnih panojev za promocijske namene.  Predstavili bomo pomembnejše 
prireditve, naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti, ustanove in sakralno umetnost. 
Soorganizirali bomo delavnice v zimskem in jesenskem času, predvsem pa si bomo prizadevali 
za večje sodelovanje s turističnimi ponudniki. 

Izpeljan bo projekt Dan zemlje – čistilna akcija v mesecu aprilu s sodelovanjem vseh aktivnih 
društev v Občini Semič. 

               

ŠPORT:  

Na področju športa bomo skrbeli za koordinacijo med društvi na tekmovanjih v različnih 
športnih aktivnostih. Sodelovali bomo s tehnično in ostalo podporo pri izpeljavi športnih 
prireditev. 

 
 

MLADINSKE DEJAVNOSTI:  
 
V javnem zavodu se bomo potrudili, da bomo povezali razna belokranjska društva in pomagali 
pri različnih mladinskih prireditvah (podeželska mladina). Nudili bomo podporo v opremi in pri 
izvedbah prireditev OŠ in vrtca. Z mladinsko skupino bomo uprizorili gledališko igro. 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Za sezono 2012/13 bomo pripravili abonmaje s pomočjo Programskega sveta javnega zavoda in 
jih dali v jesensko predprodajo. V poletnem času se bomo angažirali na prireditvah zunaj 
prostorov KC Semič, za kar bomo poskušali motivirati mladino in športnike.  
 
V letošnjem letu nam je cilj postati koordinator raznih lig, ki jih načrtujejo športna društva, in 
vzpostaviti vez med športnimi društvi kot center za nudenje podpore pri organiziranju in 
izvajanju. 
 
Skupaj z društvi, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva Javni zavod KC Semič, se bomo s 
programi odzvali na vse možne razpise za pridobitev finančnih sredstev. Društvom bomo 
pomagali pri prijavah na razpise in jih obveščali o razpisih, kjer se lahko potegujejo za 
pridobitev finančnih sredstev. Do sedaj smo nudili pomoč pri razpisu za kulturne dejavnosti s 
strani JSKD.  
 
Javni zavod Kulturni center Semič se bo prijavil na dva razpisa LAS DBK, in sicer s projektoma 
Ohranjanje starih hišnih imen ter Večnamenski premični prostor.  Spremljali bomo nove razpise 
in se v okviru finančnih zmožnosti prijavljali nanje. 

 

Datum: 20. 3. 2012 

 

 

    Gradivo pripravil direktor  
Javnega zavoda Kulturni center Semič 

  mag. Ferdinand Jakša 
 
 
 
 

VI.  PRILOGE 
 

PRIREDITVE 2012 V KC 
SEMIČ  
     

MESEC DAN URA IZVAJALEC NASLOV IZVEDBE 

     
Januar     
 6. 18h PD Semič Potopisno predavanje alpinista Marjana Markoviča 
 13. 18h Gledališče KU - KUC Čebelica debelica 
 27. 18h CZ Semič Predstavitev defibrilator 
 28. 18h KUD Otočec Policija d.d. 
     
Februar     
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 2. 17,30h Občina Semič Zbor krajanov 
 3. 11h OŠ Semič Vaje za Preš. dan 
 3. 18h Mestno gledališče Ptuj Gajaš arestant 
 4. 18h KUD Prešernov dan 

 10. 18h Društvo vinogradnikov 
Predavanje PABERKI O ZGODOVINI VINOGRADNIŠTVA 
 NA METLIŠKEM 

 12. 17h KD OREL Krakarjevi dnevi 2012 Koncert pevskih zborov in pritrkovalcev Ob

 16. 
8h-
11h OŠ Semič Vaje 

 16. 18h OŠ Semič Dobrodelna prireditev "Gremo v naravo" 
 17. 18,30h KD OREL Krakarjevi dnevi "Otvoritev slikarske razstave Franceta Slane 
 17. 19,30h ZIK Črnomelj Jeklene magnolije 
 18. 15h KC, TD Semič pust 
 18. 18,30h KD OREL Literarni večer z Cirilom Zlobcem 
 20. 18,30h KD OREL Literarni večer literarnega kljuba Metlika 
 21. 10h KC Delavnica - poslikava obraza 
 22. 14,30h OŠ Semič Vaje 
 22. 15h Folklora Snemanje 
 23. 18h Društvo vinogradnikov Predavanje o vinu 
 29. 18h Občina Semič, CZ Predstavitev 
     
Marec     
 2. 18h Vidmar Stane Koncert 
 7. 18h Krajevna knjižnica Semič Predavanje 
 9. 16,30h KD OREL Delavnica izdelava drsank 
 9. 20h Vodomec Koncert 
 10. 19h OŠ Semič Gledališka predstava Pika nogavička 
 16. 17h DU Semič Vaje 

 17. 20h 
Gledališka skupina 
Srednje šole Črnomelj Kak ti men zdaj dol visiš 

 18. 17h DU Semič Dedki, babice in vnučki 
 24.  OŠ Semič - ponovitev Gledališka predstava Pika nogavička 
 27. 18h Društvo Mena Predavanje 
 31. 16,30h KD OREL Materinski dan 
April     
 2. 17h Krajevna knjižnica Gospod. zbor. Slo. 

 9. 17h 
Glasbeno gledališče 
Figaro Opera Gorenjski slavček 

 13. 20h Špas teater Udar po moško 
 14. 18h Foto klub Bela krajina Fotografska razstava 
 14. 19h KUD Godba na pihala Velikonočni koncert 
 17. 17h Krajevna knjižnica Knjižni moljčki 
 19. 18h Melita Osojnik Zgodba o izgubljeni dudi 
 20. 19h Rotary klub Dobrodelni koncert 
 21.  ZB Proslava 

 26. 18h 
Glasbeno gledališče 
Andreja Zupančič V deželi Tamtaram 

 28. 20h Gledališka skupina KC Velikaška norost in zlato jabolko 
     
     
     
     
Maj     
 5.  Knjižnica (R. Mohar) 130 let čitalništva v Semiču, razstava lesorezov 
 12. 18h JSKD Državno srečanje tamburaških skupin in orkestrov Slovenije 
 15. 19h KC Idejna razprava o ureditvi okolice KC Semič 
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 16. 20h 
DU Semič, društvo 
diabetikov BK Sladkorna bolezen in nega nog 

 17. 18h Glasbena šola Letni koncert orkestrov in komornih skupin 
 17. 20h KUD Artoteka Bela krajina Likovna razstava (Spomladanske prebujenke) 

 19. 19h JSKD 
Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Dolenjske,  
Bele krajine in Posavja 

 26. 19h DU Semič Literarno srečanje  Sonja Štravs "Mreža spominov" 
     
     
     
     
Junij     
 1. 20h Špas teater Udar po moško 
 6. 9h OŠ Zaključek šolskega leta 
 24. 10h KC Državni praznik 25. junij 
     
     
     
Julij     
 14.  KC, Turistično društvo 18. semiška ohcet (razstave) 
 14.  Podež. Mlad., KC Vaške igre 
 28. 18,3 Poroka- Vogrinec  
     
     
     
Avgust     
    Priprave abonmaja 
    Sodelovanje pri zunanjih prireditvah 
 25.  ZIK Igra 
     
September    
 7. 20h Špas teater Udar po moško 
 8. 16h Karmen Plut Poroka 
 14.  Amat. društvo Igra 
 21.  Siti teater Jamski človek 
 29. 19h KC in radio SLO1 Koncert v spomin Lojzetu Slaku 
     
Oktober     
 2.  OŠ Prireditev 
 6. 15,30h Katja Štukelj Poroka 
 6. 19h Jožica Kapele Predstavitev knjige 
 13.  KC (Štrucelj) Koncert 
 20.  KC (Štrucelj) Koncert 
 26.-28. TD, KC Praznovanje jeseni 
 28.  KC Občinski praznik 
     
November     
 3.  Špas teater 26. stopnic 
 10.  DU Prireditev 
 24.  Špas teater Nova prireditev (režija Zrnec, Igra Javšnik) 
     
December     
 8.  KUD Godba na pihala Trobenta poje 
 21.  OŠ Dedek mraz 
 22.  KC Ansambel Avsenik 
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 29.  KC Igra 
 


