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ZADEVA:  Predlog za umik točke z dnevnega reda 32. seje Mestnega sveta MOL                                    
 
 
Na podlagi 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 
66/07 – UPB) predlagamo, da umaknete 12. točko predlaganega dnevnega reda 32. seje MS 
MOL z naslovom:  

a. Predlog Sklepa o spojitvi Javnih zavodov Arhitekturnega muzeja Ljubljana  in  
Mednarodnega grafičnega likovnega centra 

b. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni in grafični muzej Ljubljana 
                                                              
Obrazložitev: 
 
V Svetniškem klubu LDS predlagamo, da kot predlagatelj gradiva umaknete točko z  
dnevnega reda seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter uskladite odprta vprašanja 
ter nestrinjanja s predstavniki javnih zavodov ter nadaljujete reševanje odprtih vprašanj z 
Ministrstvom za kulturo, ki zagotavlja večinska sredstva za sofinanciranje delovanja obeh 
javnih zavodov ter skupaj pripravite ustrezne sistemske rešitve za prihodnost obeh zavodov. 
 
V zadnjem tednu smo prejeli številna pisma delavcev in predstavnikov obeh inštitucij ter 
strokovne javnosti o nasprotovanju spojitve obeh zavodov z naslednjimi argumenti:  
 

‐ predlog je strokovno premalo premišljen in utemeljen, saj temelji na vnaprejšnjem 
sklepanju o večji racionalnosti poslovanja večjega zavoda, v primerjavi z dvema 
manjšima ter združuje po vsebini zelo različni področji  arhitekture in grafike; 

‐ predlog spojitve posega v javno prepoznavno identiteto obeh zavodov, ki sta jo 
pridobila s kakovostnim delom v preteklosti. Oba zavoda sta se namreč z dolgoletnimi 
mednarodnimi projekti, kot sta Grafični bienale v okviru MGLC in Bienale 
industrijskega oblikovanja v okviru AML uveljavila tudi v širšem mednarodnem 
prostoru; 

‐ predlog za združitev je tudi nevaren. Nevaren je zato, ker z njim ne soglašajo 
zaposleni in vodstva javnih zavodov, ki ju MOL združuje, niti strokovna javnost, še 
manj pa Ministrstvo za kulturo, ki je večinski financer programov obeh zavodov. Kaj 
se bo zgodilo z novim zavodom, če ga ministrstvo v novi obliki ne bo pripravljeno 



financirati? Ga bo v celoti financirala MOL in če, katere druge kulturne vsebine bodo 
zaradi tega odpovedane oz. prikrajšane za sofinanciranje MOL? 

‐ v lanskem letu sta bila v MOL ustanovljena dva nova kulturna javna zavoda, Kino 
Dvor in Kino Šiška, katerih programska dejavnost je sorodna in poleg osnovnih 
dejavnostih izvajata programsko podobne kulturne vsebine.        

                    

V Svetniškem klubu LDS podpiramo prizadevanja Mestne uprave MOL glede modernizacije 
javnega sektorja v kulturi, kar v tem primeru prinaša tudi višjo kakovosti in boljšo dostopnosti 
programov na področju likovnih umetnosti in muzejev v Mestni občini Ljubljana. Vendar 
predlagamo, da uprava pripravi takšne  rešitve, ki bodo sprejemljivejše za javna zavoda. 
 
Združitev javnih  zavodov in ustanovitev Grafičnega, likovnega in arhitekturnega centra je 
bila že opredeljena v Strategiji razvoja kulture MOL 2008-2011,  in je bila skoraj soglasno  
sprejeta v Mestnem svetu 30. 6. 2008, potrdili smo jo tudi svetniki Svetniškega kluba LDS.   
Vendar takrat ne s strani javnih zavodov, ne s strani  Ministrstva za kulturo ni bilo 
posredovanih pripomb proti združitvi.  
 
Prepričani smo, da lahko v nadaljevanju pogovorov z Ministrstvom za kulturo najdete boljše 
in sprejemljivejše rešitve, tako za prizadete javne zavode in posledično tudi zadovoljne 
uporabnike umetniških programov.  
 
 
S spoštovanjem,  
 
V vednost: 
-  Mestni svet MOL  
                                                  

Slavko SLAK l. r. 
                    Svetniški klub LDS 
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