
 

Številka: 610-125/2019-5 

Datum: 07.02.2020 

 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 
ZADEVA:   Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

   

PRIPRAVIL:  Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, 

Oddelek za kulturo 

 

ZUNANJI 

STROKOVNJAK:                

            

  

/ 

NASLOV:  Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu 

načrtu Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024 

   

POROČEVALKI:  mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo 

Barbara Hieng Samobor, direktorica Mestnega gledališča 

ljubljanskega  

   

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 
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PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024. 
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                                                                                     Mestne občine Ljubljana 
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– Strateški načrt Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024 z dne 20. 12. 2019 
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PREDLOG 

 

 

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 

61/17 in 21/18 – ZNOrg), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 

– uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o ustanovitvi o ustanovitvi 

javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, št. 73/04 in 105/08) je Mestni 

svet Mestne občine Ljubljana na …… seji .…… sprejel 

 

 

 

 

S K L E P 

 

o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega gledališča 

ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024 
 

 

I. 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje pozitivno predhodno mnenje k Strateškemu načrtu 

Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024 z dne 20. 12. 2019. 

 

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

 

Številka: 

Ljubljana, … 

 

 

 

 

                                                                            Župan 

                                                                            Mestne občine Ljubljana 

                                                                            Zoran Janković  
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Obrazložitev 

 predloga Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega 

gledališča ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024 

 

 

1. Pravni temelj 

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k 

Strateškemu načrtu Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024 so: 

- 35. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 

ZNOrg), ki v četrtem odstavku med drugim določa, da je treba k strateškemu načrtu 

zavoda pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in večinskega financerja javnega 

zavoda; 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 

besedilo), ki določa, da mestni svet izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, če z 

zakonom, statutom ali drugim aktom mestnega sveta ni drugače določeno glede 

izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic; 

- 1. člen Odloka o ustanovitvi o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče 

ljubljansko (Uradni list RS, št. 73/04 in 105/08), ki v tretjem odstavku določa, da 

ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

2. Ocena stanja ter razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 17. 5. 2004 sprejel Odlok o ustanovitvi o 

ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, št. 73/04) in 20. 

10. 2008 še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi o ustanovitvi 

javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, št. 105/08). 

 

35. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

določa, da strateški načrt sprejema direktor, da soglasje k strateškemu načrtu daje svet 

zavoda ter da je k strateškemu načrtu treba pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in 

večinskega financerja javnega zavoda. Glede strateškega načrta določa, da se sprejme za 

obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to 

obdobje, ter da strateški načrt javnega zavoda obsega programske usmeritve in predviden 

obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega 

vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje 

sodelavce. 

 

Na podlagi tega člena je zakonska obveznost Mestne občine Ljubljana kot ustanoviteljice 

javnega zavoda Mestnega gledališča ljubljanskega, da poda svoje predhodno mnenje k 

strateškemu načrtu zavoda. 

 

Strateški načrt Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020 – 2024 je pripravljen v 

skladu s strateškimi cilji Mestne občine Ljubljana. Že v fazi priprave je dokument usklajen 

z Oddelkom za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki se strinja z vizijo 

razvoja in delovanja Mestnega gledališča ljubljanskega v naslednjih petih letih. Mestno 

gledališče ljubljansko, javni zavod na področju kulture s specifiko repertoarnega gledališča 

in jedrom stalnega igralskega ansambla, uresničuje javni interes za kulturo. Trajno in 

nemoteno skrbi za izvajanje kakovostnih programov in projektov ter posredovanje na 

področju uprizoritvenih umetnosti in založništva v lokalnem, regionalnem in mednarodnem 

prostoru. Presega lokalni okvir na območju države in tujine. Strateški načrt posebno 

pozornost posveča letnemu rezidenčnemu avtorstvu, naročanju dramskih besedil za potrebe 

repertoarja, realizaciji nove gledališke nadaljevanke in nanizanke, ažurnosti uvrstitve 

novosti na repertoar, vpetosti v širše uprizoritvene trende, uprizarjanju dramskih klasik, 

financiranju izvirnih libretov in glasbe za mjuzikle, sodelovanju s sorodnimi javnimi 
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zavodi v koprodukcijah, uvedbi predavanj in delavnic za srednješolce in višje razrede 

osnovnih šol, realizaciji bralnih uprizoritev, gledališkemu opismenjevanju učiteljev, vzgoji 

občinstva in gledališkega opismenjevanja otrok in odraslih.   

 

3. Poglavitne rešitve 

Z izdajo predhodnega mnenja Mestna občine Ljubljana kot ustanoviteljice bo omogočen 

nadaljnji postopek sprejemanja Strateškega načrta Mestnega gledališča ljubljanskega za 

obdobje 2020 – 2024.  

 

4. Ocena finančnih posledic 

Mestno gledališče ljubljansko (MGL) financira svojo dejavnost delno s strani Ministrstva 

za kulturo, delno pa s strani Mestne občine Ljubljana, ki sredstva za financiranje MGL 

zagotavlja v proračunu MOL za tekoče leto. 

 

Sprejetje predlaganega sklepa nima dodatnih finančnih posledic za Mestno občino 

Ljubljana. 

 

 

Pripravil: 

Dejan Tešović 

višji svetovalec                                                         

 

 

                                                                                      mag. Mateja Demšič 

                                                                                      sekretarka – vodja oddelka 

                                  


























































































