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                                                                                                  P R E D L O G 
Na podlagi 51. in 54. 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 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08), 81. in 101. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) ter 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 

Arhitekturnega muzeja Ljubljana in Mednarodnega grafičnega likovnega centra 
 

 
I.  

 
Javna zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in Mednarodni grafični likovni center se spojita v 
en zavod z imenom Arhitekturni in grafični muzej Ljubljana. 
 

II.  
 

S spojitvijo zavodov iz I. točke tega sklepa prenehata obstajati Arhitekturni muzej Ljubljana 
in Mednarodni grafični likovni center kot samostojna pravna subjekta. Njun pravni naslednik 
je Arhitekturni in grafični muzej Ljubljana, ki prevzame vse njune 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 Arhitekturni in grafični muzej 
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   
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OBRAZLOŽITEV 
 
Pravni temelji za sprejem akta 
 
Pravni temelji za sprejem predlaganega akta so: 
- 51 in 54. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP). 51. člen določa, da ustanovitelj 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. 54. člen med drugim določa, da zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o 
prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za 
katero je bil zavod ustanovljen in če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom 
ali razdeli v dvoje ali več zavodov; 
- 26. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 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; 
- 81. in 101. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08). 
81. člen določa, da dejavnosti javne službe varstva izvajajo zavod, državni in pooblaščeni 
muzeji, izvajalci lokalnih javnih služb varstva dediščine in upravljalci dediščine. 101. člen 
določa, da občina lahko sama ali skupaj z drugimi občinami ustanavlja muzeje ali druge 
organizacije za zagotavljanje izbirne občinske javne službe varstva premične in žive dediščine 
oziroma zagotovi izvajanje občinske javne službe varstva premične in žive dediščine na drug 
način; 
- 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 ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
 
30. junija 2008 sprejeta Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–11 (v 
nadaljevanju: strategija) v poglavju Modernizacija javnega sektorja  med drugim kot enega 
izmed ciljev izpostavlja zagotavljanje višje kakovosti in boljše dostopnosti programov na 
področju likovnih umetnosti in muzejev v Mestni občini Ljubljana. Za zagotovitev tega cilja 
kot prvi ukrep predlaga, da se konca leta 2009 sprejme sklep o ustanovitvi Javnega zavoda 
Arhitekturni in grafični muzej Ljubljana na podlagi spojitve javnih zavodov Mednarodni 
grafični in likovni center Ljubljana, ki je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 110/04) in Arhitekturni 
muzej Ljubljana, ki je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04). Nov javni zavod v celoti ohranja 
poslanstvo dosedanjih javnih zavodov in opravlja nekatere nove naloge, in sicer razvija 
vsebine sodobne arhitekture in oblikovanja kot danes najbolj prodornih panog kreativne 
oziroma kulturne industrije, način delovanja je usmerjen izrazito mednarodno, sistematično 
razvija promocijske programe in s sodobnimi pristopi občinstvu približuje likovne umetnosti, 
sistematično in v okviru izvajanja javne službe sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki 
delujejo na področju likovnih umetnosti. 
 
Javni zavod Arhitekturni in grafični muzej Ljubljana bo po reorganizaciji oziroma spojitvi 
lahko bolj kompleksno izvajal široko paleto dejavnosti, ki se nanaša na izvajanje javne službe 
na galerijskem in muzejskem področju, poleg izvajanja muzejske javne službe na področju 
arhitekturne dediščine pa bo njegova dejavnost usmerjena zlasti v sodobnejše likovne izraze, 
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od grafike in industrijskega oblikovanja, oblikovanja vizualnih komunikacij do fotografije. Na 
sodoben in obiskovalcem privlačen način bo predstavljal likovno umetnost, arhitekturno 
dediščino in sodobne tokove v arhitekturi in oblikovanju, zagotavljal kar najboljšo dostopnost 
kulturnih dobrin obiskovalcem, izvajal javno službo na področju premične dediščine in 
galerijske dejavnosti in pedagoške ter promocijske programe. 
 

Poglavitne rešitve 
 
Poglavitna rešitev je, da se javna zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in Mednarodni grafični 
likovni center spojita v en javni zavod in s spojitvijo bosta oba zavoda, ki se spajata, 
prenehala. Pravno se spojitev zavodov v javni zavod Arhitekturni in grafični muzej 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 
dosedanja zavoda izbrišeta iz sodnega registra in prenehata obstajati kot samostojni pravni 
osebi. 
 
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 Arhitekturni in grafični muzej 
Ljubljana. 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 
Sprejetje predloga Sklepa o spojitvi javnih zavodov Arhitekturnega muzeja Ljubljana in 
Mednarodnega grafičnega likovnega centra ne povečuje ali zmanjšuje prejemkov ali izdatkov 
proračuna Mestne občine Ljubljana. 
 
 
 
 
Ljubljana,  9. september 2009 
 
 
Pripravila: 
Lena Jevnik  dr. Uroš Grilc, 
  načelnik Oddelka za kulturo 
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