Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, davčna številka
64821323, ki ga zastopa direktorica dr. Breda Činč Juhant (v nadaljevanju besedila
delodajalec)
in
_________________________________
prostovoljni mediator v kulturi,
naslov bivališča:
EMŠO:
DŠ:
(v nadaljevanju besedila: kulturni mediator)
skleneta
DOGOVOR O OPRAVLJANJU PROSTOVOLJNEGA DELA
MEDIATORJA ALI MEDIATORICE V KULTURI
1. Prirodoslovni muzej Slovenije znotraj svoje javne službe omogoča
prostovoljno opravljanje del mediatorja v kulturi - starejšega prostovoljca v
kulturi.
2. Kulturni mediator bo delo opravljal v obdobju od __________ do _________.
3. Delodajalec se zavezuje, da bo poskrbel za mentorsko vodenje, svetovanje in
spremljanje dela kulturnega mediatorja in mu nudil vso potrebno podporo pri
izvajanju dela.
4. Kulturnega mediatorja bo spremljala koordinatorka dr. Staša Tome.
Koordinatorka kulturnemu mediatorju posreduje vse potrebne informacije o
delu ter mu v sodelovanju z muzejskimi delavci posreduje mentorsko in drugo
pomoč.
5. Kulturni mediator se zavezuje, da bo svoje delo opravljal v spoštovanju do
muzejskih predmetov, obiskovalcev, vsebine razstav in do ustanove
Prirodoslovni muzej Slovenije. Poskrbel bo za urejen zunanji videz in bo z
vljudnim obnašanjem branil javno in strokovno podobo ustanove Prirodoslovni
muzej Slovenije.
6. Kulturni mediator mora za uresničenje pobud, dejavnosti in akcij, ki niso
predmet tega dogovora, poprej dobiti pristanek koordinatorja. Če tega ne stori,
sme delodajalec prekiniti ta dogovor z njim.
7. Kulturni mediator mora upoštevati delodajalčeva pravila o varovanju podatkov.
8. Za škodo, ki bi jo kulturni mediator morebiti povzročil v muzeju, je
odškodninsko odgovoren sam.

9. Kulturni mediator se obvezuje pravočasno prihajati na delo. V primeru nujne
odsotnosti mora o tem pravočasno obvestiti koordinatorja.
10. Kulturni mediator o svojem delu vodi dnevnik, ki ga mesečno odda
koordinatorju.
11. Delo kulturnega mediatorja je simbolično nagrajeno (prost vstop v muzej ipd.).
Delodajalec se obvezuje, da bo prispevek kulturnega mediatorja k uspešnemu
delovanju Prirodoslovnega muzeja Slovenije občasno in po svoji presoji tudi
javno poudarjal.
12. Delodajalec bo kulturnemu mediatorju povrnil vse stroške, povezane z
izvajanjem prostovoljnega dela. Stroške bo nakazoval enkrat mesečno na
njegov osebni račun št. …………………………………………….......... Vračal
mu bo dejanske potne stroške in stroške prehrane skladno z veljavno
zakonodajo.
13. Kulturni mediator se zaveda svoje odgovornosti do lastnega zdravja ter
spoštuje in izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
14. Kulturni mediator ima pravico od delodajalca dobiti potrdilo o opravljenem
prostovoljnem delu, ki vsebuje število opravljenih ur ter naravo in izvedbo dela.
Osnova za potrdilo je redno voden dnevnik.

Kulturni mediator:

Direktor:

V Ljubljani,…………………….

V Ljubljani,…………………..

