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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 Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška s 
predlogom za hitri postopek 

   
POROČEVALCA:  Načelnik Oddelka za kulturo, dr. Uroš Grilc  

Lena Jevnik, višja svetovalka, Oddelek za kulturo 
 
PRISTOJNO DELOVNO Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 
TELO: 
 
PREDLOGA SKLEPOV: 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o  
spremembi Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino 
Šiška sprejme po hitrem postopku. 
 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi 
Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška. 
 
 

 
 

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

Prilogi: 
- predlog odloka z obrazložitvijo 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08) 
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P R E D L O G 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na …. seji dne ………… sprejel 
 
 

ODLOK 
o spremembi Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda 

Center urbane kulture Kino Šiška 
 
 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Uradni list RS, št. 
18/08) se v 11. členu v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 

» - ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju 
dela javnega zavoda, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih,«. 
 

2. člen 
 
 

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
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:  
- 3. člen Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), ki določa da republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne 
osebe za opravljanje javnih služb ustanovijo javne zavode; 
- 26. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1 in 
56/08), ki določa, da država oziroma lokalna skupnost ustanovi javni zavod na področju kulture, kadar 
je v javnem interesu potrebno zagotoviti javne kulturne dobrine trajno in nemoteno; 
- 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. 
 
Razlogi in cilji za sprejem akta ter predlagana rešitev 
V tretji alineji prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture 
Kino Šiška (uradni list RS št. 18/08) je določeno, da je za direktorja zavoda lahko imenovan kandidat, 
»ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju dela 
javnega zavoda, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih, ali najmanj srednješolsko 
izobrazbo in najmanj šest let delovnih izkušenj na področju dela javnega zavoda, od tega najmanj tri 
leta na vodstvenih delovnih mestih,«.  
S predlagano spremembo se zadnji del alineje, ki govori, da ima lahko kandidat za direktorja »najmanj 
srednješolsko izobrazbo in najmanj šest let delovnih izkušenj na področju dela javnega zavoda, od 
tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,«, črta. 
Predlagana rešitev je primerljiva z ureditvijo, ki velja v javni upravi in v širšem javnem sektorju, ko se 
za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba 
(VII/1) ali univerzitetna izobrazba (VII/2).  
Predlagana sprememba je usklajena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 
95/07 – UPB7, 17/08, 58/08, 69/08 – ZZavar-E in ZTFI-A in 80/08), ki določa plačne skupine in 
plačne podskupine in je tudi v skladu s stališči Službe za notranjo revizijo in Službe za pravne zadeve 
Mestne uprave MOL ter Ministrstva za javno upravo RS. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
Sprejetje predlaganega akta o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture 
Kino Šiška ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana. 
 
Predlog za hitri postopek 
Glede na to, da predlagana sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture 
Kino Šiška predstavlja manj zahtevno spremembo tega akta, predlagamo Mestnemu svetu na podlagi 
zadnje alineje tretjega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), da odlok sprejme po hitrem postopku.  
 
 
 
  
Ljubljana, 14. novembra 2008 
 
 
Pripravila: 
Lena Jevnik, višja svetovalka dr. Uroš Grilc 
  načelnik Oddelka za kulturo 


