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PREDLOGA SKLEPA:
Mestni svet Mestne obline Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu
zavodu Mednarodni grafiini likovni center za pridotritev pooblastila za opravljanje
drZavne javne sluZbe muzejev.
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Priloga:
- predlog sklepa z obrazloLitviio



PREDLOG

Na podlagi 95, dlena Zakona o varstvu kulturne dediSdine (Uradni list RS 5t. 16/08, 123108,

B/ll in 30i11 - odl.US),27.dlena Statuta Mestne obdine L.iubljana (Uradni list RS,3t.66107 -
uradno prediSdeno besedilo in l5l12) in I . dlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Mednarodni grafiini likovni center (Uradni list RS St. 110/04 in l/11) je Mestni svet Mestne

obdine LjLrbljana na ........ seji dne ... ... sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja javnemu zavodu Mendarodni grafiini likovni center za pridobitev

pootrlastila za opravljanje drZavne javne sluZbe muzejev

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana daje soglasje k vlogi javnega zavoda Mednarodni grafidni
likovni center zaprijato na Javni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje drZavne javne

sluZbe muzejev in galerij, ki je bil objavljen 30. 1 L 2012 na spletnih straneh Ministrstva za

izobraZevanje, znanost, kulturo in Sport z oznako JR-PJS 2013.

St. ..........
LjLrbljana, dne ...,...

LUpan
Mestne obdine Ljubljana
Zoran Jankovit



oBRAZLoLtrnv

Pravni temelji za sprejem akta

Pravni temelji za sprejem akta so:

- 95. dlen Zakona o varstvu kulturne dediSdine (Uradni list RS 5t. 16/08,123108,8/11 in 30/11 -

odl. US), ki doloda postopek poclelitve pooblastita za opravljanje driavne javrre sluZbe muzeiev

na pocllagijavnega razpisa, r'logo na razpis pa poda niuzej ob soglasju ustanovitelja;

- 27. dlen Sratuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t.66101 - uradno prediSdeno

besedilo in l5112), ki cloloda, cla Mestni svet izva.ja Lrstanovitel,iske pravice do zavodov, podjetij,

skladov in clrugih organizacij, de ni glede izvrievartja dolodenih Lrstanoviteljskih pravic z
zakolom. s statutom, ustanovitvenirn ali drugim aktom mestnega sveta drugade dolodenol

- L dlen Odloka o ustanovitvijavnega zavoda Mednarodni gratidni Iikovni center (LJradni list

RS 51. ll0/04 in 1/li), ki doloia, da Mestni svet Mestne obdine LjLrbljana izvaja ustanoviteljske

pravice in obvezuosti.

Razlogi in cilji za sprejem sklepa

30. rrovembra2012 je bil na spletrrih straneh Ministrstva za izobraLevanje, znanost, kulturo in

Sport ob.favljen Javni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje drZavne .iavne sluZbe

rrrtrzeiev in galerij z oznako JR-PJS 2013, lti se zakljudi 31. decembra 2012. Kot obvezno

prilogo rnora prijavitelj priloZiti tLrdi soglas.ie ustanovitelja, da se strinia s pridobitviio
pooblastila.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti javnega zayorla Mednarodni grafidni likovni center izvaja

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana.
Popolno oddana vloga na Javni razpis za podelitev pooblastila za opravljarrje drZavne javne

sluZbe muzejev in galerij z oznako JR-PiS 2013 je fonlalna podlaga, da javni zavod pridobi

status pooblaidenega nuzeja, karje v neposredni povezavi z definiranjem obsegajavne sluZbe,

ki jo izvaja posamezni javni zavod in s tem povezanega sofinancirania obdinskih muzejev s

stani drZave.

Ocena finaninih in drugih posledic sprejema sklepa

Sprejetje preclloga Sl<lepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Mednarodni grafidni likovni center

za pridobitev pooblastila za opravljanie drZavne javne slLr7be ntuzejev za MOL nima

neposrednih f-irrandrrih posledic oziroma so te posledice finandno ugodne, saj je formalno

izpolnfevanle pogojev razpisa pogoj za pridobitev pooblastila za opravljanje drZavne javne

slu2be muzejev iu s tem moZnosti sofinanciranja obdinskih muzejev s strani drZave.

Razlog za razSiritev dnevnega reda s predlogom sklepa

Skladno z doloibo 94. dlena Poslovnika Mestnega sveta MOL predlagamo, da se predlog sltlepa

gvrsti kot todka na dnevni recl 21. seje Mestnega sveta MOL. Predlog sklepa ni bilo moZno

uvrstiti na21. sejo v roku, kije predpisan s Poslovnikorn Mestnega sveta, kerje bilJavni razpis

za podelitev pooblastila za opravljanie drZavrre javne sluZbe tnuzejev in galerij zoznako JR-PJS

2013 na spletnih straneh Ministrstva za izobraLevanje, ztranost, kr-rlturo in Sport objavljen 30'

I 1 . 201 2, rok za oddalo vlog pa.ie 3 L 12.2012.
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