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Natisni
291. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana,
Stran 1037.
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 35. seji dne 25. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Lutkovno gledališče Ljubljana
1. člen

Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št.

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda
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,

gledališče

– po enega člana imenujejo Kulturniška zbornica Slovenije, Akademija za
, 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.
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