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

ZADEVA: Uvrstitev projekta: Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti  za pripravo projekta 
Celovita prenova SNG Drama« v veljavni NRP 2019-2022 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 14/19) je Vlada Republike Slovenije na 
redni seji, dne …….., sprejela naslednji

sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s prilogo uvrsti projekt številka        
3340-19-0020 Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG 
Drama.

                                                                                               Stojan Tramte
                                                               GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
 Izpis projekta iz MFERAC - Obrazec 3  

Prejemniki: 

- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za finance

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:
Miroslav Benulič, Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem
Marina Čekeliš, Finančna služba 
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:



/
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)

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:



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 

Ministrstvo za 
kulturo

3340-16-0002

Investicije v kulturi

131080
Investicije v 
kulturi

1.396.651,36 787.449,00

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

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

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:



Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Ni potrebno.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

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

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

  Mag. Zoran Poznič
  MINISTER

Prilogi:
- Obrazložitev
- Sklep o potrditvi DIIP

- Izpis projekta iz MFERAC - Obrazec 3  

Obrazložitev:
Objekt SNG Drama Ljubljana je razglašen za kulturni spomenik z lastnostmi arhitekturnega 
spomenika. Objekt je nevaren,  dotrajan,  oprema je  zastarela, prostori so premajhni. Objekt je 
nujno potrebno celovito obnoviti, hkrati pa poiskati primerne rešitve za pridobitev ustreznih in 
nujno potrebnih dodatnih prostorov za normalno delo gledališkega ansambla ter za izvedbo 
predstav in prostorov za obiskovalce oziroma gledalce. 

Ministrstvo za kulturo se je zavezalo k varovanju slovenske kulturne tradicije in s tem tudi k 
izboljševanju delovnih razmer za gledališča; posredno to pomeni tudi zagotavljanje kvalitetne 
prenove in novogradnje stavb ter zaščito  arhitekture gledališč. Še posebej je to pomembno, ko gre 
za nacionalne institucije na izpostavljenih javnih lokacijah.

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava izvedbo potrebnih aktivnosti za pripravo 
projekta, ki vključuje pripravo  potrebne projektne dokumentacije za investicijo celovite obnove SNG 
Drama Ljubljana. Namen investicije je zagotoviti pogoje za pričetek izvajanja projekta celovite
obnove SNG Drama Ljubljana.

Zaradi kompleksnosti projekta se bo investicija izvajala v dveh fazah. V prvi fazi se pripravi 
projektna dokumentacije do nivoja projekta za izvedbo (PZI) vključno s pripravo ustrezne 
investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije za odrsko tehniko, meritvami obstoječega 
objekta in konstrukcijsko analizo objekta. 

Projektna dokumentacija se izvede na osnovah že izdelane projektne naloge, ki je služila kot 
izhodišče za pripravo natečajnega gradiva in izbrane natečajne rešitve  projektantov Bevk Perović 



arhitekti d.o.o..

Po zaključku prve faze se pristopi k izvajanju druga faze,  ki zajema izvedbo vseh potrebnih GOI 
del, arheoloških del, restavratorskih del, tehnološke in pohištvene opreme stroškov začasne 
namestitve SNG Drama v času gradnje (ocenjeno 3 leta). Ocenjena vrednost je 42.500.00 EUR.

Sredstva MK za izvedbo projekta bodo zagotovljena na PP 131080 – Investicije v kulturi s 
prerazporeditvijo iz evidenčnega projekta
− 3340-16-0002 Investicije v kulturi

Ministrstvo za kulturo tako Vladi na podlagi 5. točke 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  predlaga, da uvrsti v načrt razvojnih programov 2019-2022 
projekt številka 3340-19-0020 Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta 
Celovita prenova SNG Drama.
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