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Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA :  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

   

PRIPRAVIL :  Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, 

Oddelek za kulturo 

   

NASLOV :  Predlog Sklepa o soglasju javnemu zavodu Mestno gledališče 

ljubljansko k namenu porabe presežka prihodkov nad odhodki 

   

POROČEVALKI :  Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo 

Saša Hren Koritnik, višja svetovalka, Oddelek za kulturo 

   

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO : 

  

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 

   

   

            

  

 

PREDLOG SKLEPA : 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju javnemu zavodu 

Mestno gledališče ljubljansko k namenu porabe presežka prihodkov nad odhodki. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

Priloga: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 
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PREDLOG 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - 

ZUE), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 15/12)  in  25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko 

(Uradni list RS, št. 73/04 in 105/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji dne .…… 

sprejel 

 

 

 

 

 

S K L E P 

 

o soglasju javnemu zavodu Mestno gledališče ljubljansko 

k namenu porabe presežka prihodkov nad odhodki 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje javnemu zavodu Mestno gledališče ljubljansko soglasje k 

namenu porabe presežka prihodkov nad odhodki v višini  352.252,44 eurov, in sicer za prenovo 

prostorov na Čopovi ulici 4/II v Ljubljani 262,252,44 eurov in za nakup osnovnih sredstev 90.000 

eurov.   

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, dne 

 

 

                                                                         Župan 

                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                         Zoran Janković  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19991032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20021253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20064831
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Obrazložitev 

 predloga Sklepa o soglasju javnemu zavodu Mestno gledališče ljubljansko k namenu porabe 

presežka prihodkov nad odhodki 

 

 

 

1. Pravni temelj 

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o soglasju javnemu zavodu Mestno gledališče 

ljubljansko k namenu porabe presežka prihodkov nad odhodki (v nadaljevanju: predlog sklepa) 

so: 

- 19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), 

ki določa, da se presežek prihodkov nad odhodki razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo 

ustanovitelja pravne osebe; 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 15/12), ki določa, da Mestni svet izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, če z 

zakonom, statutom ali drugim aktom Mestnega sveta ni drugače določeno glede izvrševanja 

določenih ustanoviteljskih pravic; 

- 25. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, 

št. 73/04 in 105/08; v nadaljevanju: Odlok), ki določa, da o namenu porabe presežka 

prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet gledališča v soglasju z 

ustanoviteljem. 

 

2. Ocena stanja ter razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

14. 4. 2014 je bila seja Sveta MGL, ki je potrdil rebalans finančnega načrta za leto 2014. Svet 

MGL je sprejel sklep, da se presežki iz preteklih let  v višini  352.252,44 eurov  namenijo za 

prenovo prostorov MGL (262,252,44 eurov)  in nabavo osnovnih sredstev  (90.000 eurov). 

 

MGL se že več let sooča s  prostorsko stisko za igralce in garderoberje. 36 redno zaposlenim 

igralcem in še vsaj toliko zunanjim izvajalcem je namenjenih za pripravo na delo na odru le 20 

garderob - netto površina posamezne garderobe, kjer se stiskajo po 3 igralci ne obsega v 

povprečju 3 m2, s tem, da se v garderobah hranijo tudi vsi potrebni kostumi.  MOL je v začetku 

letošnjega leta odkupila prostore v II. nadstropju in jih dodelila MGL v upravljanje.  S prenovo 

na novo odkupljenih prostorov in prenovo že obstoječih garderob bo MGL pridobilo ustrezne 

garderobe za svoje igralce, za kar so si v gledališču  prizadevali več let. 

 

Pri nakupu opreme se načrtuje dograditev in posodobitev vodne zavese, nakup kombija za 

prevoz tehnike na gostovanjih in  posodobitev lučne, tonske, računalniške in druge opreme. 

 

Skladno z določili Zakona o računovodstvu in Odloka mora MGL za izvedbo prenove prostorov 

in nakup opreme pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

3. Poglavitne rešitve 

Svet MGL je bil na seji 14. 4. 2014 seznanjen z namenom zavoda, da namerava porabiti 

presežek prihodkov nad odhodki za prenovo garderob in nakup osnovnih sredstev. Svet MGL je 

potrdil predlog, ki ga je na seji sveta predstavila direktorica MGL v zvezi z razpolaganjem 

presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

 

Z izdajo soglasja ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana bodo podani vsi pogoji, da bo 

Ministrstvo za kulturo, ki je pretežni financer MGL, potrdilo predlog sprememb  finančnega 

načrta MGL za leto 2014. S potrditvijo spremenjenega finančnega načrta bo potrjena tudi 

sprememba investicijskih vlaganj v letu 2014.  

 

Na podlagi soglasij ustanovitelja in ministrstva kot pretežnega financerja  bo MGL lahko pričel z 

izvedbo postopkov za javna naročila za prenovo garderob in nakup opreme v letu 2014. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19991032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20021253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20064831
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4. Ocena finančnih posledic 

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana, saj MGL s 

sklepom pridobi soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let za 

investicijska vlaganja v letu 2014.  

 

5. Razlog za razširitev dnevnega reda s predlogom sklepa 

Skladno z določili 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana predlagamo, da 

se predlagano gradivo uvrsti kot točka na dnevni red 36. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 

7. 7. 2014. Gradivo ni bilo možno uvrstiti na 36. sejo Mestnega sveta MOL s sklicem seje, ker je 

MGL po tem roku, dne 17. 6. 2014 zaprosil za izdajo soglasja k porabi presežka nad odhodki. 

Izdaja soglasja se potrebuje zaradi potrditve spremenjenega finančnega načrta MGL za leto 2014 

s strani glavnega financerja Ministrstva za kulturo in izvedbe postopkov javnega naročanja. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Saša Hren Koritnik 

višja svetovalka I                                                          

 

                                                                                      Mateja Demšič 

                                                                                      sekretarka – vodja oddelka 

                   

 


