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1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Javni zavod Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Odgovorna uradna oseba:
Maja Jerman Bratec, direktorica
Datum prve objave
24. 9. 2015
kataloga:
Datum zadnje
12. 9. 2016
spremembe:
Katalog je dostopen na
http://www.sng-ng.si/
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
Tiskana oblika

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je gledališče, ki
področja organa:
na temelju poslanstva trajno izvaja in posreduje programe
in projekte na področju uprizoritvenih umetnosti v
lokalnem,
regionalnem
in
mednarodnem
prostoru.
Poslanstvo utemeljuje s profesionalno in kakovostno
umetniško produkcijo, v največji meri dostopno občinstvu,
in z vlogo slovenskega kulturnega žarišča na zahodu
Republike Slovenije.
Seznam vseh notranjih
Notranje organizacijske enote javnega zavoda:
organizacijskih enot
 Umetniški sektor,
 Tehnični sektor,
 Splošni sektor.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih
/
organov s področja dela
2.c Kontaktna oseba za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Nina Volgemut, univ. dipl. pr., pravna služba
Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
T: +386 (05) 335 22 07
e-mail: nina.volgemut@sng-ng.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega
registra predpisov)
Navedeni dokumenti so neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni
delovni pripomoček, glede katerega javni zavod in odgovorna oseba ne jamčita
odškodninsko ali kako drugače.

Notranji predpisi

Državni predpisi

Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
Pravilnik o službeni kartici
Pravilnik o delu dijakov in študentov
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravilnik o organizaciji dela
Poslovnik o delu sveta SNG Nova Gorica
Pravilnik o avtorskih pravicah in izplačevanju avtorskih
honorarjev
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 Pravilnik o oddaji službenih stanovanj
 Pravilnik o službenih mobilnih telefonih
 Pravilnik o delu strokovnega sveta
 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest
 Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in
drugih prepovedanih substanc
 Pravilnik o postopkih javnega naročanja
Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS),
dostopno na:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št. št. 1/04,
62/08 in 75/09)
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
- ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in
111/13)
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB,
14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP)
 Zakon za uravnoteženje javnih financ (40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US,
46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I,
63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPreC, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 odl. US,85/14, 95/14 in 24/15 – odl. US)
 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007,
Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list
Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št.
19/2010, 18/2011, Uradni list Evropske unije, št.
319/2011, Uradni list RS, št. 43/2012 - Odl. US,
90/2012 - ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije,
št. 335/2013, Uradni list RS, št. 19/2014)
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 51/06 - UPB, 117/06 - ZDavP-2, 23/14,50/14
in 19/15 odl. US)
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
94/07-UPB)
 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–
2017 (Uradni list RS, št. 99/13)
 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB), 36/08
- ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 ZAvMS in 47/12)
 Zakon o javnih uslužbencih (63/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in









40/12 – ZUJF)
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (108/09-UPB,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a,
27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in
50/14)
 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013,
78/2013 - popr.)
 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1
in 47/15 – ZZSDT)
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.
43/11)
 Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2015 in 2016
(Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1,
61/13, 82/13, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr in 111/13 – ZOPSPU-A)
 Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št.
57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009,
23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010,
83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010,
89/2010,
89/2010,
59/2011,
6/2012,
40/2012,
22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 101/2013 ZIPRS1415)
 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 45/1994, 45/1994, 39/1996, 40/1997 ZDMPNU, 39/1999 - ZMPUPR, 82/1999, 102/2000,
52/2001, 64/2001, 43/2006 - ZKolP, 60/2008, 61/2008,
32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010,
89/2010,
40/2012,
51/2012,
3/2013,
46/2013,
67/2013, 7/2014)
Predpisi lokalnih skupnosti /
Predpisi EU
Portal EUR – LEX, dostopen na:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
 /
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
 Letno poročilo
programskih dokumentov
 Strateški načrt
 Letni program dela
 Finančni načrt
 Cenik vstopnic v redni prodaji, abonmajev, oddaja
prostorov
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
 /
vodi organ
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 /
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 /
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
 /
razčlenjenemu opisu
delovnega področja
organa

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do
 Večina
informacij
je
dostopna
prek
spleta
posameznih sklopov
(http://www.sng-ng.si/) ob vsakem času.
informacij:
 Informacije so fizično dostopne vsako sredo na sedežu
SNG Nova Gorica, v času uradnih ur med 10:00 in
15:00 uro.
 Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
 Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti (uradni
elektronski naslov nina.volgemut@sng-ng.si)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij
oziroma tematskih sklopov
(samodejno generiran
seznam, ki ga določa
povpraševanje po
posamezni informaciji)
Maja Jerman Bratec, direktorica

