
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

Ž U P A N 

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 
 306-10-10,   306-12-14 

 
 
 

Številka: 612-18 /2007-24 
Datum: 22.1.2008 
 
 
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 spojitvi javnih zavodov Knjižnice 

Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, Knjižnice Otona 
Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, 
Knjižnice Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice 

 
 
POROČEVALEC:  Oddelek za kulturo, načelnik dr. Uroš Grilc 
 
 
PRISTOJNO DELOVNO  
TELO: Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog 
Sklepa o spojitvi javnih zavodov Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, 
Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnice Šiška, 
Ljubljana in Slovanske knjižnice 
                                            
 
  

 
 

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

Priloga: 
- predlog sklepa z obrazložitvijo 



 
      
                                                                                                                            P R E D L O G 
Na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  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), 20. člena Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02-ZUJIK) 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 
 
 
 

S K L E P 
o spojitvi javnih zavodov 

Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice 
Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnice Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice 

 
I.  
 
 

Javni zavodi Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča, 
Knjižnica Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnic Šiška, Ljubljana in Slovanska knjižnica 
se spojijo v en zavod z imenom Mestna knjižnica Ljubljana. 
 

II.  
 

S spojitvijo zavodov iz I. točke tega sklepa prenehajo obstajati Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 
Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, 
Knjižnic Šiška, Ljubljana in Slovanska knjižnica kot samostojni pravni subjekti. Njihov 
pravni naslednik je Mestna knjižnica Ljubljana, ki prevzame vse njihove pravice in 
obveznosti. 
 

III. 
 

Vse pravice in obveznosti v zvezi s spojitvijo zavodov ter druge statusne zadeve in razmerja 
iz tega sklepa se uredijo v  Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 
 

IV. 
 

Ta sklep začne veljati  z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. ……… 
Ljubljana, dne ……… 
 
                                                                                                           Župan 
                                                                                              Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                    Zoran Janković   
 
 



 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Pravni temelji za sprejem akta 
 
Pravni temelji za sprejem predlaganega akta so: 

- prvi odstavek 51. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 - odl. US, 
8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), ki določa, da o statusnih spremembah zavoda 
odloča ustanovitelj, ki lahko odloči, da se  zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje 
ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov; 

- 26. člen Zakona o  uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da kadar je v javnem interesu potrebno 
zagotavljati javne kulturne dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država ali 
lokalna skupnost neposredno ali tako, da ustanovi javni zavod na področju kulture; 

- 20. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02-ZUJIK), ki  
določa, da vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da 
ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami; 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo), ki določa, da mestni svet MOL izvaja ustanoviteljske pravice do 
javnih zavodov. 

 
 
Razlogi in cilji za sprejem akta ter ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
 
Pri združitvi obstoječih knjižnic, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, v Mestno 
knjižnico Ljubljana izhajamo predvsem iz strokovnih razlogov in ugotovitve, da obstoječa 
organiziranost knjižnic z razpršenimi cilji, aktivnostmi in prioritetami ne daje optimalnih 
rezultatov. Knjižnična dejavnost se izvaja kot javna služba, zakonsko je to visoko regulirana 
dejavnost, zato ocenjujemo, da je sedanje delovanje šestih knjižnic v Ljubljani potrebno tudi 
organizacijsko zastaviti na način, da bo združena knjižnica lahko vsem uporabnikom knjižnic 
v MOL omogočala še boljšo dostopnost knjižničnega gradiva in za vse, ne glede na kraj 
prebivališča, ponujala enotne knjižnične storitve. Menimo, da bo enotna Mestna knjižnica 
Ljubljana v večji meri zadovoljevala potrebe svojih članov in uporabnikov, ter omogočila 
boljši izkoristek prostorskih, organizacijskih, kadrovskih in drugih notranjih kapacitet.  
 
Cilji projekta združevanja Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, Knjižnice Otona 
Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnice Šiška, Ljubljana in 
Slovanske knjižnice v Mestno knjižnico Ljubljana, so: 

• zmanjševanje razlik v razvijanju splošne dostopnosti knjižnične dejavnosti;  
• povečanje strokovne kakovosti storitev knjižnic;  
• hitrejše razvijanje storitev za zadovoljevanje sodobnih potreb posameznikov in lokalne 

skupnosti;  
• razvijanje posebnosti v knjižnični dejavnosti za ciljne skupine posameznikov;  
• uveljavljanje uspešnosti in učinkovitosti v delovanju knjižnic;  
• uveljavljanje strateškega načrtovanja pri razvijanju knjižnične dejavnosti.  

  
Temeljni namen združevanja ljubljanskih knjižnic je torej racionalizacija poslovanja in 
upravljanja knjižnične mreže na območju Mestne občine Ljubljana. 
 



 

 

 

 

Poglavitne rešitve 
 
Poglavitna rešitev je, da se javni zavodi Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, 
Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnica Šiška, 
Ljubljana in Slovanska knjižnic spojijo v en javni zavod in s spojitvijo vsi zavodi, ki se 
spajajo, bodo prenehali. Pravno se spojitev zavodov - knjižnic v javni zavod Mestna knjižnica 
Ljubljana realizira z vpisom novega zavoda v sodni register. Šele s tem dnem nastanejo 
pravno relevantne posledice spojitve. Z dnem vpisa novega zavoda v sodni register se opravi 
prenos premoženja ter vseh pravic in  obveznosti spojenih zavodov na novi zavod, hkrati pa 
se dosedanji zavodi izbrišejo iz sodnega registra in prenehajo obstajati kot samostojne pravne 
osebe. 
 
Vse pravice in obveznosti v zvezi s spojitvijo zavodov ter druge statusne zadeve in razmerja 
iz tega sklepa se uredijo v  Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 
Sprejetje predloga Sklepa o spojitvi javnih zavodov Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta 
Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnice 
Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice ne povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke 
proračuna Mestne občine Ljubljana. 
 
Ljubljana,  15. januar 2008 
 
 
Pripravil: 
Davor Buinjac  dr. Uroš Grilc, 
Višji svetovalec I načelnik Oddelka za kulturo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


