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Predstavitev  primerov: 

 

Plečnikova hiša, Arheološki park Emona, Švicarija, Vodnikova hiša, 

Španski borci, Kinodvor, Kino Šiška, Cukrarna 

 

 

Različne vsebine 
Različni načini delovanja 
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Arheološki park  

Emona 

Plečnikova hiša Švicarija Kino Šiška 

 

 

 

Ki 
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Kinodvor Vodnikova hiša Španski borci Cukrarna 
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• Javni zavodi 

• Nevladne organizacije 

• Posamezniki 

• Področja: kultura, turizem, mladinska dejavnost, šport / 

družbene dejavnosti/ 

• Preverjanje interesa zasebnega sektorja: gostinstvo, turizem, 

obrt, storitvena dejavnost 

Analiza stanja 
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                                                Iskanje sinergijskih učinkov med  

                                                posameznimi področji – ker gre za 

                                                javna sredstva, je ključni pogoj  

                                                javno dostopni programi 

                                                 

                                                Temu sledi izdelava programske  

                                                naloge, kot osnova za programsko  

                                                in prostorsko preveritev. 

 

Petletni program kulture /ZUJIK/– izhodišče za 
načrtovanje prioritetnih vsebin 
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Programska naloga je osnova za izdelavo prvega koraka do 

projektne dokumentacije. To je Dokument identifikacije 

investicijske projekta (DIIP), kot pogoj za vključitev v proračun 

mesta oziroma prijavo za EU sredstva. 

Programska naloga: 

-   Bogata zgodovina – rdeča nit 

 -  Ugotovitev stanja kulturne dediščine 

-   Cilji 

-   Programska zasnova – po etažah in prostorih 

-   Upravljanje 

- Predviden način zagotavljanja finančnih sredstev za izvajanje   

    programov in vzdrževanje  stavbe 
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Programska naloga: Švicarija 

 

Ohranjamo kulturno dediščino 

skozi  Umetnost – ustvarjalnost – 

razvoj  

 



TAKING COOPERATION FORWARD 9 

NAČRTOVANJE VSEBIN V KULTURNI 

DEDIŠČINI – PRIMER: LJUBLJANA 

 

Bogata zgodovina – rdeča nit 

 

Zlato dobo je hotel Tivoli doživljal 

na začetku delovanja kot kavarna 

in gostilna, ko je predstavljal 

mesto živahnega kulturnega in 

družabnega življenja ljubljanske 

elite. V hotelski dvorani so se 

prirejale kulturne prireditve, 

gostovanja, gledališke predstave, 

odvijali so se številni koncerti in 

plesi.  
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Ugotovitev stanja kulturne 

dediščine 

 

V stavbi je celotna instalacija in 

strešna kritina v zelo slabem 

stanju, kar je že v letu 2011 

pomenilo večjo ogroženost 

stavbe. V letu 2012 je bila stavba 

v celoti izpraznjena, kar pomeni, 

da se je njena ogroženost glede 

propadanja še povečala.  
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Cilji 

 

Cilj investicije je rekonstrukcija 

nekdanjega Hotela Švicarija in 

pridobitev 2.232,40 m² 

obnovljenih površin za potrebe 

umetniškega centra. 
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Programska zasnova: 

• po etažah in prostorih,  

• po vsebini,  

• prilagojeno gibalno oviranim, 

• javno dostopni prostori. 
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Upravljanje 

 

Program, ki bo potekal v Švicariji, 

bo dopolnjeval oziroma nadgradil 

delovanje MGLC z organiziranjem 

kulturnih in drugih prireditev, 

gostovanjem domačih in tujih 

umetnikov ter oddajanjem 

ateljejskih prostorov in 

umetniških rezidenc.  

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjyibXrkfXWAhXIwxQKHZOlCmkQjRwIBw&url=https://lj-times.com/prenovljena-svicarija-od-lesenega-gostisca-do-ustvarjalnega-centra/&psig=AOvVaw0p488k5DAIlYUOeiZCG7L8&ust=1508242591053508
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Zagotavljanje finančnih sredstev 

za izvajanje programov in 

vzdrževanje  stavbe: 

• splošni stroški delovanja,  

• stroški za plačilo dela 

zaposlenim,  

• /stroški investicijskega 

vzdrževanja in nakupa opreme/ 

ter  

• programski materialni stroški. 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic_YGBkPXWAhVIthoKHWo8AVUQjRwIBw&url=https://www.napovednik.com/dogodek459279_delavnica_urbane_joge&psig=AOvVaw0p488k5DAIlYUOeiZCG7L8&ust=1508242591053508
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• Švicarija: v upravljanju MGLC 

•  Plečnikova hiša , Arheološki park Emona: v upravljanju MGML, 

prenova nove vsebine, novi programi 

• Vodnikova hiša, Španski borci: razpis za nevladne organizacije –

koncept razpisa izhaja iz potreb v okolju in ponudbe 

• Kino Šiška: ustanovljen nov javni zavod, na podlagi poslanstva, ki 

ga je pripravila za to ustanovljena programska skupina 

• Kinodvor: ustanovljen nov javni zavod, koncept programa  in 

poslanstva je izbran na javnem razpisu 

• Cukrarna: na osnovi programske zasnove bo Galeriji upravljal 

javni zavod 

 

 

Izbira upravljavca 
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Načrtovalec programske zasnove mora: 

- imeti vpogled v  sintezo  raziskav in  potreb v okolju/prostoru ter 

    poznati možnosti razvoja, 

- obvladovati teamsko delo, 

- poznati zakonodajo. 

 

Programska zasnova naj bo skladna tudi s kulturno-varstvenimi 

pogoji. 

Kdo pripravlja programsko nalogo? 
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Zakon o javnem interesu v kulturi – kakšne možnosti imamo: 

 

• Nevladne organizacije – razpis za programski koncept, razpis za 

programsko vodenje na osnovi danih izhodišč 

• Javni zavodi – sodelovanje pri pripravi programske naloge, 

dodelitev v upravljanje na podlagi spremembe sklepa o 

ustanovitvi  javnega zavoda 

• Ocena finančnih posledic: splošni stroški delovanja, stroški za 

plačilo dela zaposlenim, ter programski materialni stroški 

 

 

Upravljanje in financiranje 
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Hvala za pozornost! 

jerneja.batic@ljubljana.si  

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo 

Upravljanje in financiranje 
 

Javno – zasebno partnerstvo: primer Staro Letališče v Ljubljani 
 

mailto:jerneja.batic@ljubljana.si

