
Na podlagi dolodil 13. dlena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledali5de Maribor (Ur. l. RS !1.: 46103 in spremembe) in 35. dlena Zakona o uresnidevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. 1. RS 5t.: 96102 n spremembe) je direktor SNG Maribor dne
23. 5.2011 in z dopolnitvami dne 24. 4.2019, sprejel naslednje

ORGANIZACUSKO NAVODIITO

PLAN DELA

Zaradi posebne narave dela je SNG Maribor - Drama, Opera, Balet, Festival BorStnikovo
sredanje, Tehnika in Skupne sluZbe - institucija sezonskega znatala, kjer je heba z
razporeditvijo delovnega dasa zagotavljati nepretrgano opravljanje storitev:

1. Delovni das zaposlenih v umetniSkih enotah in Tehniki je doloden s tedenskim in
mesednim planom na podlagi koordinacije med direktorjem, umetni5kimi direktorji.
vodjem Tehnike in organizatorji scenskega dela v Tehiki.

2. Plan dela za naslednji teden se objavi v petek do 13. ure in se lahko spremeni ali
dopolni.

3. Zaposleni so dolZni vsak dan do 13. ure preveriti plan za naslednji delovni dan.

4. Inspicienti so odgovomi za pravodasen zadetek vaj, predstav in drugih prireditev, zato
morajo uro pred vajo, predstavo ali drugo prireditvijo preveriti, ali so ustvarjeni pogoji
za nemoten zadetek dela.

5. Vaje potekajo praviloma dvakat dnevno, in sicer v dopoldanskem dasu med f. in 14.

uro ter v popoldanskem oz. vedernem dasu med 17 . in22. rxo.
6. Obidajna dolZina termina oz. trajanja vaj je 3,5 ure za umetni5ki ansambel. V primeru

dveh vaj v enem dnevu je obidajna dolZina posamezne vaje 3 ure. Glavne vaje
potekajo po navodilih reZiserja. Posamezna glavna vaja lahko traja najved 3 termine.

7. Spremembe ter dopolnitve vaj, predstav in drugih prireditev se vpiSejo najkasneje do
13. ure tekodega dneva za naslednji dan.

8. Spremembe in dopolnitve vaj in predstav je dovoljeno vpisovati samo direktorjem
umetniSkih enot, vodji Tehnike in poobla5denim osebam.

9. Zaposleni so dolZni spoStovati plan dela in pravodasno prihajati na delo.
10. Zamujanje na delo pomeni huj5o kr5itev delovne obveznosti in pogodbe o zaposlitvi.
11. Delovni das v zavoduje gibljiv, zaposleni pa svojo prisotnost evidentirajo na ustreznih

evideninih listih.
12. Zaposlenim, ki delajo na delovnih mestih, na katerih je delovni das neenakomemo

razporejen ali zadasno prerazporejen, delovni das ne sme trajati ved kot 56 ur na teden.

V primerih neenakomemo razporejenega ali zadasno prerazporejenega delovnega dasa

se 40 - umi delovni teden upoSteva kot povpredna delovna obveznost posameznega
delavca v tekoti sezoni.



Umetni5kim delavcem in zaposlenim v tehnidnih sluZbah se fond opravljenih delovnih
ur uravnava Sestmesedno, t. j. 30. junija in 31. decembra.

Referendni obdobji trajata od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 1. 12. V dasu tako dolodenih
referendnih obdobij je obveznost delodajalca, da zagotovi izravnavo ur s sprotnim
kori5denjem ur, za kar skrbijo vodje enot.

Delovni das, ki ob izteku referendnega obdobja presega obvezni fond ur, se obravnava
kot nadumo delo. Zaposleni so dolZni ugotovljene preseZne ure izkoristiti do izteka
naslednjega referendnega obdobja, za kar skrbijo vodje enot, pri demer se 1 preseZna

ura kompenzira z 1,3 ur odsotnosti.<

BOLNISKA ODSOTNOST

1. Bolezen ali bolniSko odsotnost morajo zaposleni javiti v tajniStvo posameznih enot,
in3pektorjem ali v kadrovsko sluZbo 5e isti dan, najkasneje do 10. ure, tazer, v
primeru, ko jim zdravstveno stanje ali druge okoliSdine tega ne dopuSdajo.

2. Po kondanem bolniskem staleZu so zaposleni dolZni takoj predloZiti bolniski list
kadrovski sluZbi.

3. Druge odsotnosti se odobrijo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo dejavnosti,
na podlagi pisne vloge.

VAROVANJE ZGRADBE

1 . Varovanje zgradbe poteka 24 ur in ga opravlja receptorska sluZba.
2. Zgradba SNG Maribor je praviloma odprta od 7. rire do uro po zakljudku vaje ali

predstave a1i po planu dela OE Tehnika. V dasu dopusta je gledali5de odprto do 16.

ure.
3. Glavni vhod za obiskovalce je odprt v dasu delovanja gledali5ke blagajne in 1 uro pred

prireditvijo. Zapre se takoj po odhodu vseh obiskovalcev.
4. Receptor v delovnem dasu ne sme zapustiti svojega delovnega mesta brez ustrezne

zamenjave.
5. Receptor mora na delovnem mestu nositi predpisano sluZbeno obleko.

VARNOST PRI DELU

1. Zaposleni in gostje so dolZni upo5tevati pravila, ki urejajo varstvo pri delu in poZamo
vamost.

2. Kr5itev pravil o varstl.u pri delu in poZame vamosti pomeni ogroZanj e zdravja in
Zivljenja zaposlenih in obiskovalcev.

3. Zaposleni so na svojih delovnih mestih dolZni nositi predpisana delovna obladila,
obutev in drugo zaSdito.

4. Prihod na delo pod vplivom alkohola, drog ter zdravil s psihogenimi stranskimi udinki
ali uZivanje le-teh na delovnem mestu oz. gostovanju je prepovedano.



5. Prepovedano je delo na delovnem mestu in zadrLevanje v prostorih zavoda, de je pri
zaposlenem ugotovljena stopnja alkohola vi5ja od 0,00 mg/l izdihanega zraka alkohola
v organizmu.

6. Postopek preizkusa se izvede v skladu s Pravilnikom o izvajanju in kontroli prisotnosti
alkohola, drugih narkotidnih sredstev in nedovoljenih poZivil ter preverjanju
spoStovanja prepovedi kajenja.

SPLOSNO

1. V prostorih gledali5daje centralno ozvodenje, ki je namenjeno klicanju umetniSkega in
tehnidnega osebja v dasu vaj in predstav.

2. Klicni sistem uporabljajo lahko le inspicienti in receptorji.
3. Na odru in priodrskih prostorih se smejo med vajami, predstavami in drugimi

prireditvami zadrLevali le nastopajodi in tehnidno osebje.
4. Vstop v prostore za vaje, na oder in delavnice v dasu vaj, predstav ali drugih prireditev

je prepovedan za vse, ki niso pisani kot udeleienci.
5. V prostorih za vaje, predstave in druge prireditve je v dasu vaj, predstav in drugih

prireditev prepovedana uporaba mobilnih telefonov.
6. Zaposleni v opemem in simfonidnem orkestru OE Opera ter njihovi redni zunanji

sodelavci imajo lahko ob nedeljah in praznikih individualne vaje od 10. do 13. ure in
od 17. do 20. ure.

7. Vsa uradna obvestila Drame, Opere, Baleta, Tehnike, Skupnih s1uZb, Sveta zavoda,
ZDUS, DBUS in Sindikatov se objavljajo samo v oglasnih omaricah v pritlidju SNG
Maribor.

8. Za objavo obvestil in popravke obstojedih obvestil v oglasnih omaricah imajo
pooblastilo tajni5tva, kadrovska sluZba in producenti.

9. Objave izven oglasnega prostora so prepovedane in pomenijo kr5itev dolZnosti in
delovnih obveznosti.

10. Receptorska sluZba izvaja nadzor nad uporabo oglasnih omaric.
1 1 . Kajenje v prostorih gledaliSda je prepovedano.

GOSTOVAN,IA

1. Na gostovanjih veljajo pravila, ki jih na osnovi plana gostovanja dolodi vodstvo SNG
Maribor.

2. Prevoz do kraja gostovanja organizira SNG Maribor, pri demer dolodi tudi vodjo poti.

Za organizacijo dela v zavodu in za druga pomembna vpraSanja y zyezi z delovnimi normativi
se uporabljajo naslednj i predpisi :

. Zakon o delovnih razmerjih,

. Zakon o uresnidevanju javnega interesa za kulturo,
o Zakon o sistemu plad v javnem sektorju,
. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor,
o Kolektivna pogodba za kultume dejavnosti v RS,
o Kolektivna pogodba zajavni sektor,



. Zakon o vamosti in zdravju pri delu,
o Pravilnik o poZami vamosti v stavbah,
o PoZami red SNG Maribor,
o Pravilnik o avdicijah in delu avdicijske komisije,
o Pravilnik o postopkih in ukepih za zavarovanje osebnih podatkov,
o Pravilnik o izvajanju in kontroli prisotnosti alkohola, drugih narkotidnih sredstev in

nedovoljenih poZivil ter preverjanju spoStovanja prepovedi kajenja,
o mesedni in tedenski plani dela,
. organizacijska navodila direktorja SNG Maribor.

Zaposleni v SNG Maribor so dolZni spo5tovati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z
izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
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