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Natisni  
2352. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče 
Ljubljana, Stran 5716. 

 
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 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 9. julija 2012 sprejel 

S K L E P  

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi ja vnega zavoda 

Lutkovno  gledališ če Ljubljana 
1. člen 

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 
116/08 in 8/10) se 6. člen spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 

Zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: 
osnovne dejavnosti):  

– pripravlja in izvaja gledališke predstave v prostorih zavoda ter na gostovanjih doma in v tujini,  

– skrbi za razvoj dejavnosti na področju lutkovnega gledališča in dramskega gledališča za otroke in mlade 
z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega 
osebja,  

– z organizacijo gostovanj drugih domačih in tujih gledališč skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške 
produkcije,  

– organizira domače in mednarodne festivale s področja dejavnosti zavoda,  

– pripravlja in izvaja seminarje, strokovna posvetovanja ter delavnice s področja lutkarske oziroma 
dramske dejavnosti za otroke in mlade,  

– izdeluje lutke, scenske elemente in rekvizite,  

– pripravlja in objavlja strokovne in druge publikacije, ki se nanašajo na dejavnost zavoda,  

– načrtuje in skrbi za mentorsko dejavnost v vzgojno-izobraževalnih in izobraževalnih ustanovah za 
pedagoge, učitelje in organizatorje kulturnih dejavnosti,  

– prireja otroške razstave,  

– skrbi za kulturno vzgojo mladih, izvaja tudi dejavnosti, ki se posredno navezujejo na področje 
lutkovnega in dramskega gledališča za otroke in mlade, denimo promocija otroškega leposlovja in razvijanje 
bralne kulture,  

– slovenskim avtorjem omogoča predstavljanje novih del, vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom ter 
novimi umetniškimi stremljenji,  

– izvaja vzgojno-izobraževalne programe in se pri tem načrtno povezuje z vrtci in šolami,  

– programsko in poslovno sodeluje z izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov in jim nudi 
prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč,  

– skrbi za promocijo in javno dostopnost svoje dejavnosti najširši javnosti, načrtno promovira produkcijo 
lutkovnega in dramskega gledališča za otroke in mlade.  



Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod opravlja tudi naslednje 
gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju osnovnih dejavnosti zavoda:  

– pripravlja in izvaja kulturne in umetniške prireditve,  

– prireja razstave in prodaja umetniška dela domačih in tujih avtorjev,  

– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja, predavanja, sejme, proslave, tiskovne konference, dražbe 
umetniških del in druge sorodne prireditve,  

– pripravlja in uresničuje vzgojne in izobraževalne programe, povezane z lutkarstvom in gledališko 
dejavnostjo nasploh,  

– posreduje lastni kulturno-umetniški program,  

– izvaja založništvo vseh vrst s področja dejavnosti, ki so v javnem interesu,  

– snema, predvaja in distribuira filme, video filme v lastni produkciji ali koprodukciji,  

– ponuja storitve v okviru registriranih dejavnosti,  

– skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,  

– izdeluje lutke in maskote,  

– oddaja dvorane in druge prostore, tehnične, scensko in drugo gledališko opremo ter rekvizite in 
posreduje osebje ter opravlja storitve za izvedbo vseh vrst prireditev,  

– izvaja programske in tehnično organizacijske storitve, izdeluje montaže in izposoja oziroma oddaja 
tehnično in drugo opremo, vključno z montažo in servisiranjem konferenčne in video opreme,  

– prodaja in daje v zakup vsebine na nosilcih zvoka in slike,  

– nudi gostinske storitve za lastne potrebe in obiskovalce prireditev v zavodu,  

– prodaja likovna dela, izdelke domače in umetne obrti, spominke, kataloge, plakate, tiskovine ter druge 
predmete, ki so povezani z dejavnostjo zavoda,  

– zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,  

– idejno, organizacijsko in tehnično oblikuje poslovne dogodke,  

– oglaševanje.  

Zavod opravlja dejavnost v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim 
načrtom.  

Dejavnosti, ki jih na podlagi tega sklepa opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standarde klasifikacije 
dejavnosti: 

– 14.190  Proizvodnja drugih obla čil,   
          pokrival ter dodatkov         
– 16.290  Proizvodnja drugih izdelkov   
          iz lesa, plute, slame in      
          protja                        
– 18.200  Razmnoževanje posnetih        
          nosilcev zapisa               
– 32.400  Proizvodnja igra č in          
          rekvizitov za igre in zabavo  
– 47.782  Trgovina na drobno v          
          specializiranih prodajalnah   
          z umetniškimi izdelki         
– 47.890  Trgovina na drobno na         
          stojnicah in tržnicah z       
          drugim blagom                 
– 47.910  Trgovina na drobno po pošti   



          ali po internetu              
– 47.990  Druga trgovina na drobno      
          zunaj prodajaln, stojnic in   
          tržnic                        
– 55.209  Druge nastavitve za krajši    
          čas                           
– 56.101  Restavracije in gostilne      
– 56.102  Okrep čevalnice in podobni     
          obrati                        
– 56.103  Slaš či čarne in kavarne        
– 56.104  Za časni gostinski obrati      
– 56.300  Strežba pija č                 
– 58.110  Izdajanje knjig               
– 58.140  Izdajanje revij in druge      
          periodike                     
– 58.190  Drugo založništvo             
– 58.210  Izdajanje ra čunalniških iger  
– 59.110  Produkcija filmov, video      
          filmov, televizijskih oddaj   
– 59.120  Post produkcijske dejavnosti  
          pri izdelavi filmov, video    
          filmov, televizijskih oddaj   
– 59.130  Distribucija filmov, video    
          filmov, televizijskih oddaj   
– 59.140  Kinematografska dejavnost     
– 59.200  Snemanje in izdajanje         
          zvo čnih zapisov in muzikalij  
– 63.110  Obdelava podatkov in s tem    
          povezane dejavnosti           
– 63.120  Obratovanje spletnih          
          portalov                      
– 68.200  Oddajanje in obratovanje      
          lastnih ali najetih           
          nepremi čnin                   
– 73.110  Dejavnost oglaševalskih       
          agencij                       
– 73.120  Posredovanje oglaševalskega   
          prostora                      
– 73.200  Raziskovanje trga in javnega  
          mnenja                        
– 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo,     
          dekoraterstvo                 
– 74.200  Fotografska dejavnost         
– 74.900  Drugje nerazvrš čene           
          strokovne in tehni čne         
          dejavnosti                    
– 77.390  Dajanje drugih strojev,       
          naprav in opredmetenih        
          sredstev v najem ali zakup    
– 77.400  Dajanje pravic uporabe        
          intelektualne lastnine v      
          zakup, razen avtorsko         
          zaš čitenih del                
– 82.300  Organiziranje razstav,        
          sejmov, sre čanj               
– 82.990  Drugje nerazvrš čene           
          spremljajo če dejavnosti za    
          poslovanje                    
– 85.520  Izobraževanje,                
          izpopolnjevanje in            
          usposabljanje na podro čju     
          kulture in umetnosti          
– 85.590  Drugje nerazvrš čeno           
          izobraževanje,                
          izpopolnjevanje in            
          usposabljanje                 
– 90.010  Umetniško uprizarjanje        
– 90.020  Spremljajo če dejavnosti za    



          umetniško uprizarjanje        
– 90.030  Umetniško ustvarjanje         
– 90.040  Obratovanje objektov za       
          kulturne prireditve           
– 91.020  Dejavnost muzejev             
– 94.999  Dejavnost drugje              
          nerazvrš čenih članskih        
          organizacij«. 

2. člen 

V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  

»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje 
nepremičnino na naslovu Krekov trg 2 v Ljubljani, parcela št. 240/2, katastrska občina 1727 – Poljansko 
predmestje, ki obsega stavbo in dvorišče, ter opremo v stavbi in drugo premično premoženje.«. 

3. člen 

Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi. 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 610-218/2011-31 

Ljubljana, dne 9. julija 2012 

Župan  
Mestne občine Ljubljana  

Zoran Janković l.r. 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012055.pdf 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=109414&part=&highlight=Lutkovno 
 


