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                                                                                                                                   PREDLOG 
 
 
Na podlagi 44. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) in  27. členom Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na …. seji dne ……….. 2009  sprejel 
 
 
 

S K L E P  
o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Arhitekturnega muzeja Ljubljana 

 
 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se prenesejo ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestne občine Ljubljana do 
Arhitekturnega muzeja Ljubljana na Republiko Slovenijo. 
 

2. člen 
 

Prenos premoženja in druge pravice in obveznosti v zvezi s prenosom ustanoviteljstva iz 
prejšnjega člena se uredijo s pogodbo med pristojnima organoma prejšnjega in novega  
ustanovitelja. 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja akta o ustanovitvi Arhitekturnega muzeja, ki ga bo 
sprejela Vlada Republike Slovenije, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: . ……… 
Ljubljana, dne ……… 
 
                                                                                                           Župan 
                                                                                              Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                    Zoran Janković   
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Pravni temelj za sprejem sklepa  
 
Pravni temelj za sprejem sklepa je 44. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08), ki daje pravno 
podlago za prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnih zavodov iz lokalne 
skupnosti na državo.  
 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben 
 
Temeljni cilj sklepa je realizacija pisma o nameri, ki sta ga 19. 10. 2009 podpisala župan 
Zoran Janković in ministrica za kulturo Majda Širca. V 1. točki je navedeno, da bo 
Ministrstvo za kulturo do konca leta 2009 z novim aktom o ustanovitvi prevzelo nase 
ustanoviteljske obveznosti Arhitekturnega muzeja, zaradi česar bo že v letu 2010 zagotovilo 
potrebno višino financiranja. 
 
3.  Opredelitev javnega interesa 
 
Že od svoje ustanovitve leta 1972 je glede na svoje poslanstvo in dejavnost muzej deloval kot 
nacionalna ustanova, saj je s svojo dejavnostjo pokrival celotno območje Slovenije in se 
uveljavil tudi v mednarodnem prostoru. Glede na to je Ministrstvo za kulturo izrazilo javni 
interes po ustanoviteljstvu tega javnega zavoda na državnem nivoju.   
 
4.  Ocena stanja na področju, ki ga zadevajo predlagani sklepi 
 
Arhitekturni muzej Ljubljana je osrednja slovenska muzejska ustanova, ki deluje na področju 
arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije. Muzej 
sistematično zbira gradivo z navedenih področij, ga hrani, preučuje ter predstavlja na 
občasnih in stalnih razstavah. Muzej je leta 1972 ustanovilo mesto Ljubljana. Glavnina 
razstavnih prostorov je namenjena stalni razstavi o arhitektu Jožetu Plečniku. Poleg stalne 
razstave ter prostorov za občasne razstave in druge javne predstavitve ima v gradu Fužine 
Arhitekturni muzej Ljubljana svoj sedež, upravo in oddelke za starejšo slovensko arhitekturo, 
oddelek za novejšo slovensko arhitekturo, oddelek za industrijsko oblikovanje, oddelek za 
fotografijo, oddelek za vizualne komunikacije in vizualno oblikovanje za elektronske medije. 
 
5.  Poglavitna rešitev in morebitne variantne rešitve 
 
Od podpisa pisma o nameri  med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvo za kulturo so 
potekali intenzivni dogovori o njegovi realizaciji. S podpisom pogodbe o nakupu gradu 
Fužine, kjer je sedež Arhitekturnega muzeja, 30.11. 2009 so bile dane možnosti, da se pristopi 
k realizaciji prenosa ustanoviteljstva javnega zavoda.  
 
6.  Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta 
 
Po prevzemu ustanoviteljskih obveznosti Arhitekturnega muzeja Ljubljana bo Ministrstvo za 
kulturo v letu 2010 zagotovilo financiranje javnega zavoda v višini 750.000 evrov. Mestna 
občina Ljubljana do Arhitekturnega muzeja Ljubljana ne bo imela nobenih finančnih 
obveznosti. 
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7. Razlogi za razširitev dnevnega reda seje Mestnega sveta 
 
Pismo o nameri med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Ljubljana predvideva prenos 
ustanoviteljstva do konca leta 2009. S podpisom pogodbe o nakupu gradu Fužine, kjer je 
sedež Arhitekturnega muzeja, 30. 11. 2009 so bile dane možnosti, da se pristopi k realizaciji 
prenosa ustanoviteljstva javnega zavoda. Glede na to, da je bil sklic seje že 20. 11. 2009, 
gradivo za obravnavo na Mestnem svetu do tega roka nismo mogli pripraviti, se v skladu s 
petim odstavkom 94. člena poslovnika predlaga razširitev dnevnega reda seje Mestnega sveta. 
 
Pripravila: 
Jerneja Batič, podsekretarka                         dr. Uroš Grilc 
                                        načelnik Oddelka za kulturo 


