
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

        ŽUPAN 
 
Mestni trg 1, p.p.25, 1001 Ljubljana 

 306-10 10,   306-12 14 
 
 

 
Številka: 610-100/2009-4 
Datum: 4.12.2009 
 
 
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 spremembah in dopolnitvah Sklepa  o 

ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana 
   
 
POROČEVALCA:  Načelnik Oddelka za kulturo, dr. Uroš Grilc  

Saša Ogrizek, podsekretarka, Oddelek za kulturo 
 
PRISTOJNO DELOVNO Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 
TELO: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in 
dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

Prilogi: 
- predlog sklepa z obrazložitvijo 
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno  
gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08) 
 
 
 

 



                  
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 
 
 

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  o ustanovitvi javnega zavoda 

Lutkovno gledališče Ljubljana 
 
 

1. člen 

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 
116/08) se v 29. členu prvi odstavek spremeni  tako, da se glasi: 

» Strokovni svet zavoda sestavlja pet članov: 
- enega člana izvolijo delavci zavoda, in sicer izmed vseh zaposlenih v zavodu, 
- po enega člana imenujejo  Kulturniška zbornica Slovenije, Akademija za gledališče, radio, film 
in televizijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: AGRFT), Ustanova lutkovnih ustvarjalcev 
Slovenije in Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.«. 
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
» Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata. Direktor mora v roku 
najmanj 90 dni pred potekom mandata pozvati delavce zavoda, Kulturniško zbornico Slovenije, 
AGRFT, Ustanovo lutkovnih ustvarjalcev Slovenije in Društvo gledaliških kritikov in 
teatrologov Slovenije, da izvolijo oziroma imenujejo člana strokovnega sveta. Če se slednji na 
poziv direktorja v roku ne odzovejo, lahko direktor predlaga člane strokovnega sveta izmed 
uglednih strokovnjakov na področju dela zavoda.«. 
 

2. člen 
 
Do oblikovanja strokovnega sveta zavoda v skladu z določili tega sklepa opravlja njegove 
naloge dosedanji strokovni svet zavoda. 
 

3. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po 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 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 
Svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana je na seji 5. novembra 2009 sprejel sklep, da 
pristojnim organom Mesta Ljubljana predlaga dopolnitev Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Lutkovno gledališče Ljubljana ter predlaga, da se strokovni svet zavoda razširi iz treh na pet 
članov. Razlog za širitev je povečan obseg dejavnosti javnega zavoda Lutkovno gledališče 
Ljubljana, v katerem od 24.11.2008 deluje tudi Dramski oder za mlade. Lutkovno gledališče 
Ljubljana od spojitve z Gledališčem za otroke in mlade izvaja dejavnosti na področju lutkovnega 
in dramskega ustvarjanja za otroke, mladino in odrasle, zato je smiselno razširiti strokovni svet 
zavoda s predstavniki pristojnih institucij.  
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
Sprejetje predlaganega akta o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Lutkovno gledališče Ljubljana ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino 
Ljubljana. 
 
 
Ljubljana, 4. decembra 2009 
 
 
Pripravila: 
Saša Ogrizek 
podsekretarka  
 

 dr. Uroš Grilc 
  načelnik Oddelka za kulturo 
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