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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Novo gradivo št. 1 - Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovenski gledališki inštitut – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije 
na …..…… seji dne ………... sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovenski gledališki inštitut in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                              Tanja Šarabon

                        GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:

 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Ministrstvo za kulturo,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za finance,
 Slovenski gledališki muzej, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana.

PRILOGE: 
Priloga 1: predlog sklepa,
Priloga 2: obrazložitev.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Uroš Grilc, minister za kulturo, 
dr. Gašper Troha, generalni direktor Direktorata za ustvarjalnost Ministrstva za kulturo,
Vesna Jurca Tadel, sekretarka, Sektor za umetnost Ministrstva za kulturo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada je 26. 2. 2014 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut, na 
podlagi katerega je bil vložen predlog za spremembo vpisa v sodni register. Sodišče je v postopku 
vpisa ugotovilo, da je v sodnem registru že registriran pravni subjekt, katerega ime ima kratico SGI. 
Ker v sodnem registru ne moreta biti vpisana dva subjekta z enako kratico imena, se s predlaganim 
sklepom ta spremeni v SLOGI. Sprejem sklepa spada med tekoče posle Vlade RS.

Novo gradivo št. 1 je lektorirano.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:



Sprememba akta o ustanovitvi ne bo vplivala na povečanje porabe finančnih sredstev. V javnem 
zavodu se zaradi sprememb sklepa o ustanovitvi ne predvideva povečanje števila zaposlenih kakor
tudi ne povečanje drugih stroškov. Kljub temu, da se bo lahko oblikovala nova organizacijska enota, 
ne bo dodatnih stroškov.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Sklep ne uvaja bistvenih sprememb glede na prej veljavni Sklep o ustanovitvi.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Dr. Uroš Grilc
MINISTER



Priloga 1:

                                                                                                                      PREDLOG

EVA 2014-3340-0016

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. 
US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 86. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 90/12) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P  

o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

V drugem odstavku tretjega člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut 
(Uradni list, RS, št. 15/14) se kratica »SGI« spremeni tako, da se glasi: »SLOGI«.

2. člen

Direktor inštituta zagotovi vpis sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



Priloga 2: 

Obrazložitev:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
(Uradni list, RS, št. 15/14 ), ki je nadomestil dotlej veljavni Sklep o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovenski gledališki muzej (Uradni list, RS, št. 8/04).

Pristojno sodišče je v postopku vpisa sprememb  v sodni register ugotovilo, da je v sodnem registru že 

vpisan pravni subjekt z nazivom SGI d. o. o. Ker v sodnem registru ne moreta biti vpisana dva 

subjekta z enako kratico imena, je sodišče pozvalo k spremembi listine, v kateri je navedeno skrajšano 

ime. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije sprejme  sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi 

javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut, s katerim se spremeni skrajšano ime inštituta v SLOGI.
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