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           PREDLOG 
Na podlagi 86. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02 in 56/02), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) 
in 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/04) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na …..seji dne……..sprejel 
 
 

SKLEP 
o izdaji poroštva javnemu zavodu Mestni muzej Ljubljana 

 
 
 

1. člen 
 
S tem sklepom Mestna občina Ljubljana daje poroštvo za izpolnitev obveznosti iz naslova 
zadolževanja javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana v višini 281.948.840 tolarjev za 
dokončanje investicije prenove Turjaške palače na Gosposki 15, Ljubljana. 
 

2. člen 
 
Dajanje poroštva ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova se uredijo s pogodbo, skladno 
z zakonom, med županjo Mestne občine Ljubljana in javnim zavodom Mestni muzej 
Ljubljana.  
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
Številka: 
Datum:           

Županja 
Mestne občine Ljubljana  
      Danica SIMŠIČ  



O b r a z l o ž i t e v  
 

Pravna in dejanska podlaga ter razlogi za sprejem sklepa: 
 
Pravna podlaga za sprejem sklepa je podana v 86. členu Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), v 18. alinei 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), v tretjem odstavku 87. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana, ki določa, da Mestni svet sprejme posamične akte po enostopenjskem 
postopku ter v zadnjem odstavku 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za 
leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04). 
 
Mestna občina Ljubljana in Mestni muzej Ljubljana sta 29.10.2001 sklenili Pogodbo o 
financiranju izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri prenovi spomeniško 
zaščitene stavbe Mestnega muzeja Ljubljana, Turjaška palača na Gosposki 15, Ljubljana (št. 
22100-01-0199-0) v višini 645.552.763 sit. 
Med delom na prenovi je bilo potrebno opraviti dodatna dela, katera je bilo nemogoče 
predvidevati v prvotnih projektih in pogodbah. Do velike večine dodatnih del je prišlo zaradi 
vplivov viseče podtalnice v tleh pod muzejem. Podtalna voda je otežkočala izvajanje 
praktično vseh del v kleti muzeja in s tem ogrožala tudi arheološke ostaline, predvidene za 
prezentacijo. Vsi ti razlogi so narekovali izdelavo dodatnih hidrogeoloških in statičnih 
projektov in analiz ter v nadaljevanju izdelavo 11 vodnjakov do globine 23 m tako v dvorišču 
muzeja kot na zunanjem obodu palače. 
Postavka dodatnih gradbenih del je na prvi pogled sicer visoka, vendar vključuje veliko 
število dodatnih ročnih izkopov in transportov materiala zaradi arheoloških ostalin, 
podbetoniranje v kampadah ter spremenjena in dodatna dela, ki jih je ob izvajanju prenove 
Turjaške palače narekovala tako spomeniška zaščitenost hiše kot prilagajanje dejanskemu 
stanju, ki se je pokazalo ob izvajanju del.  
Višina dodatnih del znaša 252.115.000 sit (glavnica), MOL pa izdaja poroštvo za plačilo 
navedene glavnice in obresti v višini 29.833.840 sit, skupaj torej 281.948.840 sit. 
 
Finančne posledice: 
Izdajanje poroštva nima neposrednih finančnih posledic za MOL. V primeru morebitne 
potrebe po odplačevanju dolga, pa bo proračunski uporabnik 05 Kultura sredstva zagotovil 
znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika 05 Kultura. 
 
 
 
Ljubljana, 27.8.2004 
 
 
Gradivo pripravila: 
 
 
 
Tomaž Brate, namestnik načelnika       Blaž PERŠIN 
Tjaša Valič, svetovalka  Načelnik OKRD 


