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Splošni podatki
Poslanstvo
Akt o ustanovitvi opredeljuje SNG Opera in balet Ljubljana kot osrednje nacionalno glasbeno in baletno
gledališče, katerega ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije. Javni zavod je ustanovljen za izvajanje javne
službe na področju operne, baletne in koncertne dejavnosti, preko katere omogoča trajno in kakovostno
umetniško produkcijo, reprodukcijo in postprodukcijo, spodbuja nastajanje izvirnih slovenskih glasbeno
gledaliških del in koreografij ter skrbi za razvoj na področju glasbeno gledališke in baletne produkcije v
Republiki Sloveniji. Financira se iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Vodenje, upravljanje in nadzor
Organi javnega zavoda so: ravnatelj, svet in strokovni svet.
Javni zavod vodi ravnatelj, ki odgovarja za zakonitost poslovanja zavoda in ki lahko imenuje pomočnika za
vodenje umetniško strokovnega dela za področje opere in za področje baleta (umetniški vodji), pomočnika za
vodenje finančno računovodskih zadev, pomočnika za področje pravnih, upravnih in splošnih zadev ter
pomočnika za vodenje tehničnih služb, investicij in investicijskega vzdrževanja.
Svet zagotavlja nadzor nad zakonitostjo poslovanja zavoda, strokovni svet pa opravlja svetovalno funkcijo glede
strokovnih zadev.

Organizacijska shema
SNG Opera in balet Ljubljana sestavljajo organizacijske enote:
-

Uprava

-

Izvedba predstav

-

Opera

-

Balet

-

Orkester

-

Tehnične službe

-

Gledališki atelje (opravlja naloge za Dramo SNG Ljubljana in Opero in balet SNG Ljubljana)

Seznam predpisov in drugih aktov z delovnega področja SNG Opera in balet Ljubljana
1.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št.
56/2003 s spremembami)

2.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002 s spremembami)

3.

Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo – ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11)

4.

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 (Uradni list RS, št. 28/2004)

5.

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991 s spremembami)

6.

Zakon o medijih (uradno prečiščeno besedilo – ZMed, Uradni list RS, št. 110/06)

7.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami)

8.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 s spremembami)

9.

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2001 s spremembami)

10.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 s spremembami)

11.

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008)

12.

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/1994 s spremembami)

13.

Pravilnik o merilih in kriterijih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik (Uradni list RS, št. 82/20018)

14.

Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev (Uradni list RS, št. 82/2008)

15.

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 105/12)

Seznam notranjih aktov SNG Opera in balet Ljubljana

Zaporedna

Naslov notranjega akta

številka
00

Strateški načrt SNG Opera in balet Ljubljana od 2015 - 2019

0

Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest

01

Pravilnik za določitev obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti, postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za
določitev dela plače za redno delovno uspešnost z merili za vrednotenje kriterijev in izračun višine dela plače za redno delovno

uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
01-1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za določitev osnove obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti,
postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost z merili za vrednotenje kriterijev
in izračun višine dela plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost in naslova povečanega obsega dela.

01-2

Dodatek št. 1 k Pravilniku za določitev osnove obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti,
postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost z merili za vrednotenje kriterijev
in izračun višine dela plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost in naslova povečanega obsega dela.

01-3

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za določitev osnove obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti,
postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost z merili za vrednotenje kriterijev
in izračun višine dela plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost in naslova povečanega obsega dela.

02

Pravilnik o razmejevanju odhodkov oziroma stroškov od prodaje blaga in storitev na trgu

03

Pravilnik o uporabi službenih vozil

04

Pravilnik o evidenci prisotnosti v OE Tehnika

05

Pravilnik o delovnem času orkestra, opernega zbora, baletnega zbora in opernih ter baletnih solistov

06

Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem, zaposlenim v SNG Opera in balet Ljubljana
06-1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem,
zaposlenim v SNG Opera in balet ljubljana

07

Pravilnik o uporabi elektronske pošte in druge programske opreme na službenih računalnikih

08

Pravilnik o postopkih in rokih za ugotavljanje doseganja posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev

09

Pravilnik o postopkih in rokih za ugotavljanje doseganja pogojev za naziv prvak in vrhunski glasbenik

10

Dogovor o razumevanju nekaterih določb Pravilnika o merilih in kriterijih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik
(Uradni list RS št. 82/2008) in Meril in kriterijev za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev (Uradni list RS št. 82/2008)

11

Navodilo o pripravi, pregledu in podpisovanju nekaterih dokumentov, s katerimi se vzpostavljajo obligacije SNG Opera in balet
Ljubljana do tretjih oseb
11-1

Dopolnitev št. 1 Navodila o pripravi, pregledu in podpisovanju nekaterih dokumentov, s katerimi se vzpostavljajo obligacije
SNG Opera in balet Ljubljana do tretjih oseb
Pravilnik o dodeljevanju brezplačnih vstopnic in vstopnic s posebnim oziroma dodatnim popustom

12

13

Pravilnik o izposoji kostumske in scenske opreme SNG Opera in balet Ljubljana
13-1

Cenik - priloga k Pravilniku o izposoji kostumov in scenske opreme
Pravilnik o izposoji inštrumentov SNG Opera in balet Ljubljana

14
14-1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izposoji inštrumentov SNG Opera in balet Ljubljana

14-2

Cenik - priloga k Pravilniku o izposoji inštrumentov v SNG Opera in balet Ljubljana

15

Pravilnik o odškodninah za inštrumente in drugih povračilih stroškov zaposlenih v zvezi z delom

16

Pravilnik o delovnem času zaposlenih v Skupnih strokovnih službah SNG Opera in balet Ljubljana in nekaterih drugih
zaposlenih
Pravilnik o avdicijah za člane orkestra

17
17-1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o avdicijah za člane orkestra

18

Pravilnik o avdicijah za člane opernega zbora

19

Pravilnik o avdicijah za člane baletnega ansambla

20

Pravilnik o dajanju prostorov SNG Opere in baleta Ljubljana za namene umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v
neodplačno uporabo javnim uslužbencem, zaposlenim v SNG Opera in balet Ljubljana

21

Pravilnik o zagotavljanju materiala za maskiranje in demaskiranje
21-1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju materiala za maskiranje in demaskiranje

22

Pravilnik o službenih oblekah

23

Pravilnik o izdajanju soglasij za nastopanje ali opravljanje drugega dela s področja zavoda izven zavoda

24

Navodilo o evidentiranju in izročanju daril

25

Pravilnik o izvajanju postopka oddaje naročil male vrednosti

26

Izjava o varnosti z oceno tveganja

27

Pravilnik o računovodstvu

28

Navodilo o urejanju bolniških in plačanih odsotnostih z dela zaradi osebnih okoliščin

29

Pravilnik o avdicijah za operne soliste

30

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

31

Pravilnik o avdicijah za dirigente

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Ivan Pal, dipl. muzik., poslovni vodja programa, SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, tel.: 01
241 59 07, 01 241 5910; e-pošta: ivan.pal@opera.si

