Katalog informacij javnega značaja Centra judovske kulturne
dediščine Sinagoga Maribor
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv in sedež javnega zavoda:

Krajši naziv:
Logotip:
Odgovorna uradna oseba:
Kontaktni podatki:

Matična številka:
Davčna številka:
Klasifikacija dejavnosti:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe
kataloga:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor
Židovska ulica 4
2000 Maribor
Slovenija
Sinagoga Maribor
Marjetka Bedrač, v. d. direktorice
T +386 (0)2 252 78 36
F +386 (0)2 252 78 37
M +386 (0)31 680 294
E info@sinagogamaribor.si
S www.sinagogamaribor.si
17073910
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.020 Dejavnost muzejev
17. 9. 2016
17. 9. 2016
http://www.sinagogamaribor.si/slo/vizitka/predstavite
v-sinagoge/

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja, s
katerimi razpolaga
2.I Namen in poslanstvo
Zavod je ustanovljen z namenom izvajanja javne službe na področju zbiranja, ohranjanja,
dokumentiranja, preučevanja, interpretiranja, upravljanja in razstavljanja judovske kulturne
dediščine s področja Mestne občine Maribor in širše ter posredovanja podatkov o njej z
namenom razvijati zavest o judovski kulturni dediščini, širiti vedenje o njenih vrednotah in
omogočati uživanje v njej.

2.II Kratek opis delovnega področja
Zavod opravlja na področju varstva premične kulturne dediščine kot javno službo naslednje
dejavnosti, ki so zapisane v odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno
dediščino Sinagoga Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 21, 23. 8. 2010):
- varstvo nepremične in premične judovske kulturne dediščine in skrb za njuno celovitost
in neokrnjenost;
- skrb za uveljavljanje judovske kulturne dediščine;
- zagotavljanje javne dostopnosti judovske kulturne dediščine;
- zagotavljanje infrastrukturne podpore drugim nosilcem kulturnih programov;
- zbiranje, ohranjanje, dokumentiranje ter prezentiranje judovske kulturne dediščine;
- spodbujanje medkulturnega dialoga o judovski kulturi kot orodju razumevanja,
spoštovanja in promocije kulturne raznolikosti posameznikov, skupin, narodov in držav;
- proučevanje, raziskovanje in znanstveno raziskovalno vrednotenje judovske kulturne
dediščine, zgodovine ter kulture na Slovenskem;
- informiranje javnosti in posredovanje strokovnih informacij s področja judovske kulturne
dediščine, zgodovine in kulture;
- vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje mreže in povezav med sorodnimi strokovnimi
organizacijami v Sloveniji in tujini;
- organiziranje in izvajanje spremljevalnih javnih prireditev in programov (javne razprave,
javne tribune, strokovne razprave, simpozije, forume, izobraževanja, okrogle mize ipd);
- razvijanje in izvajanje izobraževalnih prireditev in programov s področja judovske
kulturne dediščine;
- organiziranje in izvajanje drugih prireditev, ki so v javnem interesu;
- upravljanje javne kulturne infrastrukture;
- samostojno ali koprodukcijsko ustvarjanje in posredovanje kulturno-umetniških
prireditev ter izvajanje storitev posredništva izvajalcev in umetnikov;
- posredovanje umetniških del ter del domače in umetniške obrti ter vseh vrst publikacij in
tematskih izdelkov s področja judovske kulture javnostim;
- založništvo vseh vrst s področja dejavnosti;
- druge naloge v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim načrtom.
2.III Vodenje in upravljanje zavoda
Organa zavoda sta direktor in svet zavoda, ki zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z
veljavnimi predpisi in odgovarjata za zakonitost poslovanja zavoda.
2.IV Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice
delovanja
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga
Maribor (MUV, št. 21/2010)
2. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008,
8/2011 – ORZVKD39, 90/2012, 111/2013 in 32/2016 in nadaljnji)
3. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK; Uradni list RS, št. 77/2007 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013 in nadaljnji)

4. Odlok o razglasitvi Sinagoge v Mariboru za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni
list RS, št. 62/2015)
5. Zakon o zavodih (ZZ; Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC in 127/2006 –
ZJZP)
6. Zakon o javnih financah (ZJF; Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo,
14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617 in nadaljnji)
7. Zakon o računovodstvu (ZR; Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 – ZJF-C in 114/2006 –
ZUE)
8. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF; Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 – ZPIZ-2,
104/2012 – ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 – odl. US, 46/2013 – ZIPRS1314-A, 56/2013 –
ZŠtip-1, 63/2013 – ZOsn-I, 63/2013 – ZJAKRS-A, 99/2013 – ZUPJS-C, 99/2013 – ZSVarPreC, 101/2013 – ZIPRS1415, 101/2013 – ZDavNepr, 107/2013 – odl. US, 85/2014, 95/2014,
24/2015 – odl. US, 90/2015 in 102/2015 in nadaljnji)
9. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in nadaljnji)
10. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ; Uradni list RS, št. 51/2006 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/2015 – odl. US
in 102/2015 in nadaljnji)
11. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo)
12. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015
– ZZSDT, 33/2016 – PZ-F in 52/2016 in nadaljnji)
13. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU; Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo,
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF in nadaljnji)
14. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Uradni list RS, št. 108/2009 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011 – ORZSPJS49a,
27/2012 – odl. US, 40/2012 – ZUJF, 46/2013, 25/2014 – ZFU, 50/2014, 95/2014 –
ZUPPJS15 in 82/2015 in nadaljnji)
15. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS; Uradni list RS, št. 57/2008, 23/2009, 91/2009,
89/2010, 89/2010, 40/2012, 46/2013, 95/2014 in 91/2015 in nadaljnji)
16. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
45/1994, 45/1994, 39/1996, 39/1999 – ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001,
43/2006 – ZKolP, 60/2008, 32/2009, 32/2009, 40/2012, 46/2013 in 106/2015 in nadaljnji)
17. ICOM-ov kodeks muzejske etike, Društvo ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski
odbor, Ljubljana 2005
18. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001)
19. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17; Uradni list RS,
št. 99/2013)
20. Mednarodni predpisi, priporočila in konvencije s področja varstva kulturne dediščine
(dostopno
na
spletni
strani
Ministrstva
za
kulturo
RS
http://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/varstvo_kulturne_
dediscine/)
2.V Interni predpisi
-

Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju javnega zavoda Center judovske
kulturne dediščine Sinagoga Maribor

-

Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih
za dodeljevanje zaporednih številk računov
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Pravilnik o obratovalnem in delovnem času v javnem zavodu Center judovske kulturne
dediščine Sinagoga Maribor
Cenik vstopnin in drugih storitev
Pravilnik o uporabi najetih prostorov in inventarja v Centru judovske kulturne dediščine
Sinagoga Maribor
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na
delovnem mestu
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja,
trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih
Načrt integritete Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor
Poslovnik Sveta zavoda Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Požarni red

2.V Seznam strateških in programskih dokumentov
-

Dolgoročna programska zasnova sinagoge
Mariborska sinagoga – predlog vsebinske zasnove ter organizacije izvajanja programa
Katalog delovnih mest Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor z opisi
Letna poročila
Letni programi dela

2.VI Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.VI.a Seznam vabljenih na razstave in ostale prireditve:
 adrema vabljenih
 elektronska adrema
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
 ime in priimek
 naslov
 poštna številka in kraj bivanja
 elektronski naslov
2.VI.b Seznam redno in začasno zaposlenih za mesečni plačni obračun:
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
 ime in priimek
 naslov
 poštna številka in kraj bivanja
 matična številka
 davčna številka

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
3.I Opis načina dostopa
Postopek dostopa do informacij javnega značaja je opredeljen v Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo,
117/2006 – ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/2015 – odl. US in 102/2015 in nadaljnji) in
Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
76/2005, 119/2007, 95/2011 in 24/2016 in nadaljnji).
Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletnem naslovu
http://www.sinagogamaribor.si/slo/vizitka/predstavitev-sinagoge/. Za dostop je potreben
internetni brskalnik.
Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu javnega
zavoda v delovnem času.
Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu
in v tekstovni obliki na sedežu zavoda. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo
oziroma ustno obrazložimo.
3.II Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Marjetka Bedrač, v. d. direktorice
T +386 (0)2 252 78 36
E uprava@sinagogamaribor.si

Za finančne podatke:

J&M Ribič d.o.o., Betnavska cesta 21, 2000 Maribor

Maribor, 17. 9. 2016

V. d. direktorice
Marjetka Bedrač

