
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                      
                 Ž U P A N 
 
Mestni trg 1, p.p. 25, 1001  Ljubljana 

 306 10-10 ,   306 12-14 
 
                                                                                                          

 
Številka:  610-12/2009-10 
Datum:    20. 4. 2009 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za 

kulturo  
 
NASLOV: Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu 

Mednarodni grafični likovni center za pridobitev 
pooblastila za opravljanje državne javne službe 
muzejev 

   
POROČEVALCA:  dr. Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo in  
    Lena Jevnik, višja svetovalka, Oddelek za kulturo  
 
PRISTOJNO DELOVNO Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 
TELO: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja 
javnemu zavodu Mednarodni grafični likovni center za pridobitev pooblastila za 
opravljanje državne javne službe muzejev. 
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- predlog sklepa z obrazložitvijo 
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P R E D L O G 

Na podlagi 95. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08 in 123/08), 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 
(Uradni list RS št. 110/04) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……..  seji dne …… 
sprejel 
 
 

S K L E P 
o izdaji soglasja javnemu zavodu Mednarodni grafični likovni center za pridobitev 

pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev 
 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k vlogi javnega zavoda Mednarodni 
grafični likovni center št. 96 z dne 20. 4. 2009 za prijavo na javni razpis za pridobitev 
pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev. 
 
 
 
 
 
 
 
Št. ………. 
Ljubljana, dne ……. 
                                                                                                       Župan 
                                                                                         Mestne občine Ljubljana   
                                                                                                 Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Pravni temelji za sprejem akta 
 
Pravni temelji za sprejem akta so:  
- 95. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08 in 123/08), ki določa 
postopek podelitve pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev na podlagi 
javnega razpisa, vlogo na razpis pa poda muzej ob soglasju ustanovitelja; 
- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo), ki določa, da Mestni svet sprejema statut, odloke in druge akte MOL; 
- 1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list 
RS št. 110/04), ki določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske 
pravice in obveznosti. 
  
 
Razlogi in cilji za sprejem sklepa 
 
27. marca 2009 je bil na spletnih straneh Ministrstva za kulturo RS objavljen Javni ciljni 
razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, ki se zaključi 19. 
junija 2009. Kot obvezno prilogo mora prijavitelj pritožiti tudi soglasje ustanovitelja, da se 
strinja s pridobitvijo pooblastila.  
Mednarodni grafični likovni center je z dopisom št. 96 z dne 20. 4. 2009 zaprosil Oddelek za 
kulturo MU MOL za pridobitev soglasja ustanovitelja za pridobitev pooblastila za opravljanje 
državne javne službe muzejev. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 
izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
Popolno oddana vloga na Javni ciljni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne 
javne službe muzejev je formalna podlaga, da javni zavod pridobi status pooblaščenega 
muzeja, kar je v neposredni povezavi z definiranjem obsega javne službe, ki jo izvaja 
posamezni javni zavod in s tem povezanega sofinanciranja občinskih muzejev s stani države. 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa 
 
Sprejetje predloga Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Mednarodni grafični likovni 
center za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev za MOL nima 
neposrednih finančnih posledic oziroma so te posledice finančno ugodne, saj je formalno 
izpolnjevanje pogojev razpisa pogoj za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne 
službe muzejev in s tem možnost sofinanciranja občinskih muzejev s strani države. 
 
 
Ljubljana, 20. april 2009 
 
Pripravila: 
Lena Jevnik  dr. Uroš Grilc 
  načelnik Oddelka za kulturo 
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