
Na podlagi 3. elena lakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/1/91, 45/1/94 - odlocba 
US, 8/96, 31/00, 36/00 - lPDlC in 127/06 - lJlP), 26. elena lakona 0 uresnicevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 77/07 - UPB1 in 56/08) ter 27. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 22. seji dne 24. 11. 2008 sprejel 

SKLEP 
o USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALISCE LJUBLJANA 

I. UVODNE DOLOCBE 

1. elen 

Stem sklepom Mestna obcina Ljubljana s sedezem v Ljubljani, Mestni trg 1, (v 
nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Lutkovno gledalisee Ljubljana (v 
nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom 
ter temeljna vprasania glede organizaeije, dejavnosti in nacina finaneiranja zavoda. 

Ustanoviteljske praviee in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne obclne Ljubljana (v 
nadaljevanju: Mestni svet), razen v primerih, ko je zaradi izvrsevanla dolocenih 
ustanoviteljskih pravie in obveznosti z zakonom, Statutom Mestne obcine Ljubljana ali 
stem sklepom doloceno drugaee. 

II. IME, SEDEZ IN PRAVNI STATUS ZAVODA 

2. elen 

Irne zavoda je: Lutkovno gledalisee Ljubljana. 

Skrajsano ime zavoda je: LGL. 

Sedez zavoda je v Ljubljani, Krekov trg 2. 

3. elen 

lavod je pravna oseba javnega prava, s pravieami, obveznostrni in odgovornostmi, 
kot jih dolocata zakon in ta sklep. 

III. STAMPILJKA ZAVODA 

4. elen 

lavod ima stampiljko pravokotne oblike z besedilom »Lutkovno gledalisce Ljubljana« 
in zascltenim grafienim znakom, ki ponazarja obcinstvo vseh generaeij, ki gleda 
predstavo, dimenzije 3 em krat 2 em. 



Stevilo posameznih stampiljk, njihovo uporabo, nacin varovanja in unlcevanla dolocl 
direktor zavoda. 

IV. POSLANSTVO ZAVODA 

5. clen 

Poslanstvo zavoda je nemoteno in trajno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin na 
podroeju lutkovnega gledalisca in dramskega gledalisca za otroke. lavod skrbi za 
profesionalno in kakovostno urnetnisko produkcijo. Na lutkovnem podrocju je 
namenjena vsem generacijam, a kljub vsemu prednostno otrokom, na podrocju 
dramskega gledalisca pa otrokom in mladini. 

Stalna in poudarjena naloga zavoda je skrb za izvirno dornaco ustvarjalnost, 
spodbujanje nastajanja in uprizarjanja besedil domacih avtorjev ter spodbujanje 
kreativnosti drugih dornacih avtorjev, ki soustvarjajo lutkovne in dramske predstave. 
Db tem je zelo pomembno nacrtno vzpodbujanje razvoja lutkovnih tehnologij in 
tehnlcnih resitev. 

Z raznovrstnostjo vsebin, zanrov in estetik zavod povezuje in zdruzuje klaslcne 
izrazne tehnike s sodobnimi »odrskimi govoricami«. Posebej pomembno je 
povezovanje animacijskih tehnik z drugimi scenskimi izraznimi sredstvi. Glede na 
razgibano in bogato zgodovino gledalisca ter glede na bogastvo slovenskega 
kulturnega in umetniskega izrocila obnavlja in promovira postavitve najzanirnivejsih 
del iz preteklosti, ki so nepogresljiva sestavina domace in sirse evropske dediscine. 
Za zgodovinsko izrocilo lutkovnega in dramskega gledalisca za otroke skrbi tudi s 
postavljanjem razstav, dokumentiranjem in iZdajanjem publikacij. lavod se povezuje v 
mednarodne gledaliske tokove, ki zagotavljajo navzocnost v evropskem in 
mednarodnem prostoru. Skrbi za izobrazevanje strokovnih in urnetnlskin kadrov na 
svojem podroqu delovanja. lavod s svojo dejavnostjo dviguje zavest 0 tem, da sta 
lutkarstvo in otroska dramska ustvarjalnost medij neskoncnih rnoznosti. Njegovo sirse 
urnetnlsko in kulturno poslanstvo je namenjeno vsem in vsakomur, ne glede na starost 
in socialni status. 

lavod skrbi za promocijo vseh svojih dejavnosti in razvija aktivne oblike umetnostne 
vzgoje. 

V. DEJAVNOSTI ZAVODA 

6. clen 

lavod opravlja na nacln in pod pogoji, ki veljajo za javno sluzbo, naslednje dejavnosti 
(v nadaljevanju: osnovne dejavnosti): 

pripravlja in izvaja lutkovne predstave v prostorih zavoda ter na gostovanjih 
doma in v tujini, 
pripravlja in izvaja dramske predstave za otroke in mladino v prostorih zavoda 
ter na gostovanjih doma in v tujini, 
skrbi za razvoj dejavnosti na podrocju lutkovnega in dramskega gledalisca za 
otroke z uvajanjem novitet, usposabljanjem urnetniskih ustvarjalcev in 
poustvarjalcev ter usposabljanjem tehnlcneqa osebja, 



- z organizacijo gostovanj drugih dornacih in tujih gledalise skrbi za predstavitev 
kvalitetne urnetniske produkcije, 

- organizira domace in mednarodne festivale s podroqa dejavnosti zavoda, 
pripravlja in izvaja seminarje, strokovna posvetovanja ter delavnice s podrocja 
lutkarske oziroma dramske dejavnosti za otroke, 
izdeluje lutke, scenske elemente in rekvizite, 
pripravlja in objavlja strokovne in druge publikacije, ki se nanasajo na dejavnost 
zavoda, 
nacrtu]e in skrbi za mentorsko dejavnost v vzgojno-izobrazevalnih in 
izobrazevalnih ustanovah za pedagoge, ueitelje in organizatorje kulturnih 
dejavnosti, 
prireja otroske razstave, 

- skrbi za kulturno vzgojo mladih, izvaja tudi dejavnosti, ki se posredno 
navezujejo na podrocle lutkovnega in dramskega gledalisca za otroke, denimo 
promocija otroskeqa leposlovja in razvijanje bralne kulture, 
slovenskim avtorjem omogoCa predstavljanje novih del, vZdrzuje ravnovesje 
med kulturnim izrocllorn ter novimi umetniskimi stremljenji, 
izvaja vzgojno-izobrazevalne programe in se pri tem nacrtno povezuje z vrtci in 
solami, 
programsko in poslovno sodeluje z izvajalci kulturnih programov in projektov in 
jim nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnlcno pornoc, 
skrbi za promocijo in javno dostopnost svoje dejavnosti najsirsi javnosti, 
nacrtno promovira produkcijo lutkovnega in dramskega gledalisca za otroke. 

Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejsnjega odstavka tega elena lahko zavod 
opravlja tudi naslednje dejavnosti, ki sluzijo izvajanju osnovnih dejavnosti in se 
financirajo izkliucno iz nejavnih virov: 

pripravlja in izvaja kulturne in urnetniske prireditve,
 
prireja razstave in prodaja urnetniska dela dornacih in tujih avtorjev,
 
organizira in izvaja kongrese, posvetovanja, predavanja, sejme, proslave,
 
tiskovne konference, drazbe urnetnisklh del in druge sorodne prired itve,
 
pripravlja in uresnicule vzgojne in izobrazevalne programe, povezane z
 
lutkarstvom in gledalisko dejavnostjo nasploh,
 
posreduje lastni ku'turno-urnetniski program,
 
izvaja zaloznistvo vseh vrst 5 pcdroqa dejavnosti, ki so v javnem interesu,
 
snema, predvaja in distribuira filme, video filme v lastni produkciji ali
 
koprodukciji,
 
prodaja in posoja vsebine na nosilcih zvoka in slike,
 
posoja tehnieno, scensko in drugo gledalisko opremo ter rekvizite,
 
ponuja storitve v okviru registriranih dejavnosti,
 
nudi gostinske storitve za lastne potrebe in obiskovalce prireditev v zavodu,
 
prodaja spominke, kataloge, plakate, tiskovine, vsebine na nosilcih zvoka in
 
slike ter druge predmete, ki so povezani z dejavnostjo zavoda,
 
zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige ill druge publikacije 5 podroeja
 
dela zavoda,
 
skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge obi ike razrnnozevanja
 
knjiznicnega gradiva.
 

lavod opravlja dejavnost v obsegu in na naein dolocenlrn z letnim programom dela in 
financnlm nacrtom. 



Dejavnosti, ki jih na podlagi tega sklepa opravlja zavod, se razvrscajo v skladu z
 
Uredbo 0 standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, st. 69/07 in 17/08) v
 
naslednje podrazrede standarde klasifikacije dejavnosti:
 
-14.190 Proizvodnja drugih oblacil, pokrival ter dodatkov
 
-16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
 
-18.200 Razmnozevanje posnetih nosilcev zapisa
 
-32.400 Proizvodnja igrac in rekvizitov za igre in zabavo
 
-47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetnlsklmi izdelki
 
-47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trtnicah z drugim blagom
 
-47.910 Trgovina na drobno po postl ali internetu
 
-47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trznlc
 
-56.101 Restavracije in gostilne
 
-56.102 Okrepcevalnice in podobni obrati
 
-56.103 Slascicarne in kavarne
 
-56.300 Strezba pijac
 
-58.110 IZdajanje knjig
 
-58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 
-58.190 Drugo zaloznistvo
 
-59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 
-59.140 Kinematografska dejavnost
 
-59.200 Snemanje in izdajanje zvocnlh zapisov in muzikalij
 
-63.110 Obdelava podatkov in stem povezane dejavnosti
 
-63.120 Obratovanje spletnih portalov
 
-68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremlenln
 
-73.110 Dejavnost oglasevalskih agencij
 
-73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 
-74.200 Fotografska dejavnost
 
-82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srecani
 
-82.990 Drugje nerazvrscene spremljajoce dejavnosti za poslovanje
 
-85.520 Izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podroqu kulture in
 
umetnosti
 
-85.590 Drugje nerazvrsceno izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 
-90.010 Urnetnlsko uprizarjanje
 
-90.020 Spremljajoce dejavnosti za urnetnlsko uprizarjanje
 
-90.030 Urnetnlsko ustvarjanje
 
-90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 
-91.020 Dejavnost muzejev
 
-94.990 Dejavnost drugje nerazvrscenlh clansklh organizacij.
 

VI. ORGANI ZAVODA 

7. elen 

Organi zavoda so:
 
- svet,
 
- direktor in
 
- strokovni svet.
 



Svetzavoda 

8. elen 

Svet zavoda sestavlja pet clanov, in sicer:
 
- stiri clane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s podrocja dela zavoda, financ in
 
pravnih zadev,
 
- enega clana, kot predstavnika delavcev zavoda, izvolijo zaposleni v zavodu med
 
zaposlenimi.
 

Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih 
pornocnikov. 

Mandat clanov sveta traja pet let in zacne teci z dnem konstituiranja sveta. Po preteku 
mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolzan najmanj 90 
dni pred potekom mandata 0 tem obvestiti ustanovitelja. 

Svet sklepa veljavno, ce je na seji navzoca veclna clanov sveta. Svet sprejema 
odlocitve z veclno glasov vseh clanov sveta. 

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skllce direktor 
najpozneje v 30 dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena veclna elanov sveta. 

Na prvi konstitutivni seji cIani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika. 

Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, ce to zahtevata najmanj dva clana sveta, 
direktor zavod ali zupan Mestne obcine Ljubljana. Ce predsednik sveta ne sklice seje 
v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo sklice direktor zavoda ali zupan 
Mestne obcine Ljubljana. 

Podrobnejse delovanje sveta uredi svet 5 svojim poslovnikom. 

9. elen 

Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in 
tajnih volitvah. Svet zavoda 5 sklepom razplse volitve najvec devetdeset in najmanj 
sestdeset dni pred iztekom mandata sveta zavoda. 

S sklepom 0 razpisu volitev se dolocita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter 
imenuje volilna komisija. 

Sklep 0 razpisu volitev se javno objavi v zavodu. 

10.clen 

Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo 
sestavljajo predsednik, dva clana in njihovi namestniki. Predsednik, clana volilne 
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za clana sveta zavoda. 



Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, 
ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, doloel seznam volivcev, ugotavlja rezultate 
izida glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi 
neposredno tehnlcno delo v zvezi z volitvami. 

11.clen 

Kandidat za predstavnika zaposlenih v svetu zavoda mora za veljavno kandidaturo 
prejeti najmanj deset odstotkov glasov zaposlenih v zavodu. Predlog mora biti 
predloien volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa 0 razpisu volitev. 

Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke 
kandidata s priloienim soglasjem kandidata in ostale podatke v skladu s skleporn iz 
drugega odstavka 9. elena tega sklepa. 

12.clen 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. 

13.clen 

Voli se z glasovnicami. Vsak zaposJeni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. 
Voli se tako, da se obkrozl zaporedna stevilka pred imenom kandidata. za katerega se 
ieli glasovati. 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoee ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica. ce je volivec glasoval za vee kot enega 
kandidata. 

14.clen 

Za ctana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat. ki prejme najvecje stevllo glasov. Ce 
sta dva kandidata prejela enako stevilo glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljso delovno 
dobo v zavodu. 

Volilna komisija sestavi zapisnik 0 poteku volitev in izdela porocllo 0 rezultatih voIitev, 
ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev. 

15.clen 

Svet ima naslednje naloge:
 
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
 
- spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
 
- potrjuje letno porocilo,
 
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor
 
ustanovitelja.
 
- ocenjuje delo direktorja,
 
- daje soglasje k strateskernu nacrtu, programu dela, flnanenemu nacrtu, sistemizaciji
 
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu nacrtu, naertu nabav in k zavodski
 



kolektivni pogodbi, ce jo zavod ima, ter nadzira njihovo izvajanje,
 
- daje soglasje k cenam javnil1 kulturnih dobrin,
 
- sprejema splosne akte zavoda, ki jih po tem odloku ne sprejema direktor,
 
- daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
 
- daje ustanovitelju pobudo za razresitev direktorja,
 
- daje predhodno mnenje k razresitvl direktorja, razen ce je sam dal pobudo za
 
njegovo razresitev I
 

- sklepa pogodbo 0 zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti
 
delodajalca v razmerju do direktorja,
 
- odloca 0 pritozbah delavcev, ki se nanasajo na pravice, obveznosti in odgovornosti
 
delavcev iz delovnega razmerja,
 
- predlaga ustanovitelju spremembo in razslrltev dejavnosti,
 
- daje predhodno mnenje direktorju k imenovanju in razresitvi pornocnika direktorja,
 
- opravlja druge naloge, dolocene stem sklepom in drugimi predpisi ter akti.
 

16.clen 

Clan sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razresen pred potekom
 
mandata, za katerega je imenovan, ce:
 
- sam zahteva razresitev,
 
- se trikrat zaporedoma neopraviceno ne udeleii seje sveta ali se jih udeleiuje
 
neredno,
 
- ne opravlja nalog ali jih ne opravlja strokovno,
 
- ne zastopa interesov ustanovitelja,
 
- ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi clana sveta in
 
interesi zavoda,
 
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
 

V primeru predcasne razresltve clana sveta se za cas do izteka mandatne dobe
 
imenuje nov clan.
 

17.clen 

Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predcasno preneha s prenehanjem 
delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. 

Ce predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata 
svetu zavoda, se opravijo nadomestne volitve. 

Na nadomestnih volitvah se izvoli novega predstavnika delavcev v svet zavoda za cas 
do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpise nadomestne volitve najpozneje 
v petnajstih dneh po ugotovitvi 0 prenehanju mandata. 

18.clen 

Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se zacne na zahtevo 
najmanj deset odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika 
delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija. 

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in prilozene podpise 
delavcev, ki predlagajo odpoklic. 



Zahteva za odpoklic se predlozt volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna 
komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. 
Ce se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v petnajstih dneh razpise 
glasovanje 0 odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in dolocl dan 
glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, ce je za odpoklic 
glasovala vecma zaposlenih v zavodu. 

Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo 
dolocbe 0 volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda. 

Direktor 

19.clen 

Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in
 
strokovnost dela zavoda.
 

Naloge direktorja so:
 
- organizira dele zavoda,
 
- sprejema strateski nacrt,
 
- sprejema program dela,
 
- sprejema akt 0 organizaciji deJa po predhodnem mnenju reprezentativnih slndlkatov
 
v zavodu,
 
- sprejema akt 0 sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih
 
sindikatov v zavodu,
 
- sprejema kadrovski nacrt,
 
- sprejema nacrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrzevan]a,
 
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprasanja v zvezi z deJovanjem zavoda,
 
- poroea ustanovitelju in svetu 0 zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje
 
zavoda,
 
- pripravlja letna porocila,
 
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, ce jo zavod lma,
 
- doloca cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
 
- izvaja vse pristojnosti s podroeja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
 
- doloca place, odloca 0 delovni uspesnosti ill napredovanju delavcev v skladu 5
 

predpisi,
 
- imenuje pomocmka direktorja po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta,
 
- opravlja druge naloge, dolocene 5 tem sklepom in drugirni predpisi.
 

K aktom iz druge, tretje, Cetrte, pete, seste, sedme, enajste in dvanajste alineje
 
prejsnjega odstavka tega elena daje soglasje svet zavoda.
 

20.clen 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi 5 skrbnostjo vestnega 
gospodarstvenika. 

Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je poobtascen 
za sklepanje pogodb v okviru potrjenega financneqa nacrta, razen: 



- pogodb 0 investicijah in najemnih pogodb, katerih vrednosti presegajo tiste, 
dolocene s predpisi, ki urejajo narocila malih vrednosti in za katere je potreben sklep 
sveta zavoda, 
- pogodb, ki se nanasalo na upravljanje z neprernlcnlnarnl, ki so last ustanovitelja in 
jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno predhodno soglasje zupana Mestne 
obclne Ljubljana in 
- drugih pogodb, ki se nanasa]o na nepremlcnme, ki so last ustanovitelja in jih ima 
zavod v upravljanju, za katere je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja. 

Direktor lahko pri uresnicevanju svojih pooblastil, dolccenlh z zakonom in tem 
sklepom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi 
pooblastili v skladu z aktoma 0 organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest. 

V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadrianosti nadornesca direktorja delavec 
zavoda, dolocen v aktu 0 sistemizaciji delovnih mest, v njegovi odsotnosti pa delavec, 
ki ga pooblasti direktor. 

21.clen 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splosnih pogojev izpolnjuje
 
naslednje pogoje:
 
- ima univerzitetno izobrazbo druiboslovne, humanlstlcne ali urnetnlske smeri,
 
- strokovno pozna podrocle dela gledalisca,
 
- ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
 
- ima najmanj pet let delovnih izkuseni, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih
 
mestih,
 
- aktivno obvlada slovenski jezik,
 
- aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
 

Kandidat za direktorja mora predloiiti program poslovnega in programskega razvoja
 
zavoda za mandatno obdobje.
 

22.clen 

Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa za dobo pet let z moinostjo 
ponovnih imenovanj. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi 
posamezne kandidate tudi neposredno. 

Pred imenovanjem direktorja ustanovitelj pridobi mnenje k imenovanju direktorja s 
strani sveta in strokovnega sveta javnega zavoda. Ce svet ali strokovni svet ne podata 
mnenja v roku 30 dni, se stele, da je mnenje pozitivno. 

Ce je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v zavodu za nedolocen cas, se 
po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovsklrn 
nacrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero 
izpolnjuje predpisane pogoje. 



23. elen 

Mestni svet je dolzan razresiti direktorja pred potekom casa, za katerega je bil
 
imenovan, ce:
 
- direktor sam zahteva razresltev,
 
- nastane kateri od razlogov, ko po predpisih 0 delovnih razmerjih preneha delovno
 
razmerje po samem zakonu,
 
- direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splosruh aktih zavoda ali
 
neutemeljeno ne izvrsuje sklepov organa zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 
- direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroci zavodu vecjo skodo ali ce
 
zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolznosti, tako da nastanejo ali bi lahko
 
nastale hujse motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
 

Poleg razlogov iz prejsnjega odstavka tega elena se lahko direktorja predcasno
 
razresl zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi
 
katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
 

Direktorja razres! Mestni svet po postopku, dolocenern v Poslovniku Mestnega sveta
 
Mestne obclne Ljubljana za razresitev oseb, ki jih voli ali imenuje Mestni svet, kolikor
 
ni stem sklepom doloeeno drugace.
 

Pred razresitvqo direktorja si mora Mestni svet pridobiti mnenje sveta in strokovnega
 
sveta. Svet in strokovni svet morata mnenje izdati v 30 dneh, sicer se steje, da je
 
mnenje pozitivno. Ce je pobudo za razresltev direktorja podal svet, v postopku
 
razresttve direktorja ni potrebno pridobiti njegovega predhodnega mnenja.
 

Direktorja je treba seznaniti 0 razlogih za njegovo razresitev in mu dati moznost, da se
 
v roku 15 dni 0 njih izjavi.
 

24.clen 

Zavod ima lahko dva pomocnika direktorja na naslednjih podrocjih:
 
- za vodenje flnanenlh, pravnih in splosnlh zadev,
 
- za vodenje umetnlsko strokovnega dela na podrocju lutkarstva,
 
-za vodenje urnetnisko strokovnega dela na podrocju dramskega gledalisca za otroke.
 

Pornocnik direktorja za vodenje umetnlsko strokovnega dela lahko uporablja naziv
 
umetnlskl vodja. 0 potrebnosti pornocnikov za posamezna podrocja ob vsakem
 
mandatu direktorja zavoda posebej podata mnenje svet in strokovni svet zavoda, pri
 
cerner se uposteva, da eno podrocje vodi neposredno direktor sam.
 

Pornocnika direktorja iz prvega odstavka tega elena imenuje direktor na podlagi
 
javnega razpisa ali neposrednega povabila. Svet in strokovni svet dajeta predhodno
 
mnenje k imenovanju pomocnika direktorja. Ce svet ali strokovni svet ne da mnenja v
 
roku 30 dnl, se stele, da je mnenje pozitivno.
 

25.elen 

Za pornocnika direktorja za vodenje financnih, pravnih in splosnih zadev, je lahko 
imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 



- ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri,
 
- ima najmanj pet let delovnih izkusen],
 
- ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
 
- aktivno obvlada slovenski jezik,
 
- aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
 
Naloge pornoenika direktorja za vodenje financnih, pravnih in splosnib zadev so:
 
- predlaga direktorju odlocttve, ki se nanasaio na njegovo delovno podroqe,
 
- daje direktorju predloge in mnenja, ki se nanasa]o na njegovo delovno podrocie,
 
- predlaga direktorju letni program dela in porocilo 0 delu zavoda s svojega delovnega
 
podroe]a,
 
- daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda,
 
- izvrsuje sklepe in oclocrtve organov zavoda,
 
- opravlja druge naloge v skladu s splosnirn! akti zavoda in po nalogu direktorja.
 

26.clen 

Za pomocnlka direktorja za vodenje urnetnisko strokovnega dela na podroclu
 
lutkarstva je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 
- ima univerzitetno izobrazbo s podroeja dela zavoda,
 
- ima najmanj pet let delovnih iZkusenj s podroeja dela zavoda,
 
- pozna podrocle lutkarstva,
 
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje umetnisko strokovnega dela,
 
- aktivno obvlada slovenski jezik,
 
- aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
 

Naloge pornocnika direktorja za vodenje urnetnisko strokovnega dela iz prvega
 
odstavka tega elena so:
 
- direktorju predlaga odlocitve, ki se nanasalo na umetnisko strokovno delo zavoda,
 
- predlaga direktorju letni program dela in porocilo 0 delu zavoda s svojega delovnega
 
podroeja,
 
- daje mnenje direktorju v zvezi z umetnisko strokovnim delovanjem zavoda,
 
- izvrsuje sklepe in odlocitve direktorja,
 
- opravlja druge naloge v skladu s splosnirni akti zavoda in po nalogu direktorja.
 

27.clen 

Za pornocnika direktorja za vodenje umetnisko strokovnega dela na podrocju
 
dramskega gledalisca za otroke je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
 
pogoje:
 
- ima univerzitetno izobrazbo s podrocja dela zavoda,
 
- ima najmanj pet let delovnih izkusenj s podroqa dela zavoda,
 
- pozna podrocje dramskega gledalisca za otroke,
 
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje urnetnisko strokovnega dela,
 
- aktivno obvlada slovenski jezik,
 
- aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
 

Naloge pomocnika direktorja za vodenje urnetnlsko strokovnega dela iz prvega
 
odstavka tega elena so:
 
- direktorju predlaga odlocltve, ki se nanassjo na umetnisko strokovno delo zavoda,
 
- predlaga direktorju letni program dela in oorocllo 0 delu zavoda s svojega delovnega
 



podroeja, 
- daje mnenje direktorju v zvezi z umetnisko strokovnim delovanjem zavoda, 
- izvrsuje sklepe in odlocitve direktorja, 
- opravlja druge naloge v skladu 5 splosnimi akti zavoda in po nalogu direktorja. 

28.clen 

Mandat pomocnlka direktorja traja za cas trajanja mandata direktorja in se lahko 
ponovi. Delovno razmerje pornocnika direktorja se sklene za doloeen cas. 

Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pornoenika direktorja zaposlen v zavodu za 
nedolocen cas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo deJovnih 
mest in kadrovskim nacrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni 
izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. 
Pornocruk direktorja je lahko razresen pred potekom mandata iz istih razlogov kot 
direktor. Pornocnika direktorja razresi direktor na podlagi predhodnih mnenj sveta in 
strokovnega sveta. Svet in strokovni svet morata mnenji izdati v 30 dneh, sicer se 
stele, da je mnenje pozitivno. 

Pred sprejemom sklepa 0 razresltvl mora direktor seznaniti pomocnika direktorja 0 

razlogih za razresltev in mu dati rnoznost, da se v roku 15 dni 0 njih izjavi. 

Pornocniku direktorja lahko predcasno preneha mandat tudi v primeru predcasneqa 
prenehanja mandata direktorju. 0 tern sprejme skJep novo imenovani direktor. 

Pomocnlk direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela. 

Strokovni svet 

29.clen 

Strokovni svet zavoda ste]e tri elane:
 
- enega clana izvolijo delavci zavoda, in sicer izmed vseh zaposlenih v zavodu,
 
- po enega elana imenujeta Kulturniska zbornica Slovenije in Akademija za gledalisce,
 
radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: AGRFT).
 

Mandat clanom strokovnega sveta traja stiri leta in zacne teci z dnem konstituiranja
 
strokovnega sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni oziroma
 
imenovani.
 

Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda se smiselno
 
uporabljajo dolocbe tega sklepa, ki urejajo postopek volitev predstavnika delavcev v
 
svet zavoda.
 

Volitve se razpise]o najvec 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
 
Direktor mora v roku najmanj 90 dni pred potekom mandata pozvati delavce zavoda,
 
Kulturnlsko zbornico Siovenije in AGRFT, da izvolijo oziroma imenujejo clana
 
strokovnega sveta. Ce se sJednja na poziv direktorja v roku ne odzoveta, lahko
 
direktor predlaga clane strokovnega sveta izmed uglednih strokovnjakov na podroqu
 
dela zavoda.
 



Strokovni svet deja in sprejema odlocitve na sejah. Strokovni svet veljavno sklepa, ce 
je na seji navzoca veclna clanov strokovnega sveta. Strokovni svet sprejema odlocitve 
z vecino glasov vseh clanov strokovnega sveta. 

Strokovni svet podrobneje uredi svoje poslovanje s poslovnikom. 

30.clen 

Strokovni svet ima naslednje naloge:
 
- spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
 
- ugotavlja ustreznost strateskeqa nacrta in programa dela glede na namen, zaradi
 
katerega je zavod ustanovljen,
 
- obravnava vprasanja s podroqa strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja,
 
predloge in pobude za resevanle teh vprasanj,
 
- daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razresitvl direktorja zavoda,
 
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, ce jo zavod ima,
 
- daje predhodno mnenje direktorju k irnenovanju in razresltvi pornocnika direktorja,
 
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
 
- opravlja druge zadeve, dolocene s predpisi.
 

31.clen 

Clan strokovnega sveta je lahko razresen pred potekom mandata, za katerega je
 
izvoljen oziroma imenovan, ce:
 
- sam zahteva razresitev,
 
- se trikrat zaporedoma neopravlceno ne udelezi seje strokovnega sveta all se jih
 
udelezule neredno,
 
- ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
 
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
 

V primeru predcasne razresitve clana strokovnega sveta se za cas do izteka
 
mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov clan po istem postopku kot je bil imenovan
 
oziroma izvoljen razreseni clan.
 

Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu predcasno preneha s prenehanjem
 
delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnika
 
delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo doloebe, ki urejajo odpoklic
 
delavcev v svetu zavoda.
 

Mandat ostalim clanom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica
 
predlagatelja, kateremu lahko da predlog strokovni svet ali direktor.
 

32.clen 

Strokovni svet se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skllce direktor 
najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena vecina clanov 
strokovnega sveta. 



Na prvi konstitutivni seji ciani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika. 

Clanom strokovnega sveta zacne teci mandat z dnem konstituiranja. 

Predsednik strokovnega sveta mora sklicati sejo sveta, ce to zahtevata najmanj dva 
clana strokovnega sveta ali direktor zavoda. Ce predsednik strokovnega sveta ne 
sklice seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko sklice direktor zavoda. 

VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 

33.clen 

Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v 
upravljanje naslednje nspremlcnlne in opremo v njih, ki so del javne infrastrukture na 
podroclu kulture in se nahajajo v zgradbi na Krekovem trgu 2 v Ljubljani, parcela st. 
240/2, vloz. st. 96, k.o. Poljansko predmestje: 
- poslovne prostore v izmeri 3310,26 m2, ki se nahajajo v kleti, pritlicju, I. in II. 
nadstropju in na podstresju ter obsegajo: del kleti, veliko in malo dvorano in 
garderobe v pritlicju, pisarniske prostore v I. nadstropju, delavnico v II. nadstropju ter 
prostore na podstresju, kar skupaj znasa: prostori za dejavnost v izmeri 2769,91 m2, 
upravni prostori v izmeri 193,34 m2 in drugi prostori (avle, hodniki ipd.) v izmeri 347,01 
m2, 5 souporabo prlpadajoclh skupnih prostorov; 
- poslovne prostore v izmeri 900,42 m2, ki se nahajajo v kleti, pritlicju ter I. nadstropju 
in jih sestavljajo: v pritlicju: blagajna st. 2 v izmeri 6,09 m2; v I.nadstropju: sanitarije st. 
113 v izmeri 9,60 m2, odzejalnica st. 114 v izmeri 56,58 m2, tonska soba st. 115 v 
izmeri 10,88 m2, sanitarije st. 116 v izmeri 9,40 m2, sanitarije st. 117 v izmeri 10,36 
m2, hodnik st. 118 v izmeri 68,38 m2, dvorana st. 119 v izmeri 299,83 m2, sanitarije 
st. 120 v izmeri 5,56 m2, hodnik st. 121 v izmeri 8,81 m2, delavnica st. 123 v izmeri 
49,50 m2, delavnica st. 124 v izmeri 29,39 m2, skladtsce st. 125 v izmeri 25,73 m2, 
skladisce st. 126 v izmeri 9,23 m2, hodnik st. 127 v izmeri 7,43 m2, delavnica st. 128 v 
izmeri 31,90 m2, cajna kuhinja st. 129 v izmeri 7,44 m2, hodnik st. 130 v izmeri 26,31 
m2, pisarna st. 131 v izmeri 37,19 m2, pisarna st. 132 v izmeri 18,36 m2, pisarna st. 
133 v izmeri 18,09 m2, hodnik st. 135 v izmeri 7,35 m2, sanitarije st. 136 v izmeri 1,28 
m2, pisarna st. 137 v izmeri 12,68 m2, pisarna st. 138 v izmeri 13,39 m2, pisarna st. 
139 v izmeri 12,22 m2, pisarna st. 140 v izmeri 25,19 m2, hodnik st. 141 v izmeri 
19,09 m2, skladisce st. 142 v izmeri 2,61 m2; delez skupnih prostorov za klet, pritlicje, 
I. nadstropje: predprostor st. K08 v izmeri 7,25 m2, predprostor st. K09 v izmeri 15,70 
m2, toplotna postaja st. K11 v izmeri 27,65 m2, elektro postaja st.K13 v izmeri 12,90 
m2, predprostor st. K14 v izmeri 20,21 m2, prostor za klimate st. K15 v izmeri 52,75 
m2, hidroforna postaja st. K16 v izmeri 11,77 m2, skladisce st. K17 v izmeri 32,54 m2, 
predprostor st. 1 v izmeri 21,45 m2, predprostor st. 3 v izmeri 18,85 m2, predprostor 
st. 21 v izmeri 28,64 m2, predprostor st. 22 v izmeri 8,45 m2, hodnik st. 101 v izmeri 
8,16 m2, hodnik st. 134 v izmeri 8,53 m2, s souporabo pripadajocih skupnih prostorov. 

Vrednost premicneqa in neprernicneqa premozenja iz prvega odstavka tega elena je 
predmet pogodbe 0 prenosu tega prernozenja v upravljanje zavodu. 



Premozenje iz prvega odstavka tega elena, ki ga ima zavod v upravljanju, je last 
ustanovitelja in je dolzan z njim ravnati kot dober gospodar. 

Za upravljanje s premozenjem je zavod odgovoren ustanovitelju. 

VIII.	 VIRI, NACIN IN POGOJI PRIDOSIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 

34.clen 

Sredstva za delo zavoda so, razen premozenia ustanovitelja iz prejsnjega elena tega
 
slepa, se sredstva, ki jih zavod pridobi:
 
- iz proracuna ustanovitelja,
 
- iz drzavnega proracuna in drugih javnih virov,
 
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
 
- z donacijami, darili, s prispevki pokroviteljev in iz drugih virov v skladu z zakonom in
 
drugimi predpisi.
 

Podatke 0 financnern in materialnem poslovanju 0 sredstvih za dele zavoda, ki jih 
pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, mora lzkazovati loceno. 

IX.	 NACIN RAZPOLAGANJA 5 PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI 
IN NACIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 

35.clen 

Presezek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseze pri opravljanju osnovnih 
dejavnosti, sme zavod uporabiti Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je 
ustanovljeno. 

o namenu uporabe presezka prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseze pri 
opravljanju dejavnosti iz drugega odstavka 6. elena tega sklepa, ooloca na predlog 
direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. 

o nacinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih 
dejavnosti zavoda opredeljenih v tem aktu, odloca ustanovitelj na predlog direktorja 
zavoda, po predhodnem mnenju sveta zavoda. 

X.	 PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM 
PROMETU 

36.clen 

lavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti 
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj raeun. 

lavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 
lavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za 
svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so 
last ustanovitelja. 



lavod upravlja s premlcnlrn premoienjem samostojno, z neprernicnirn premoienjem 
pa sarno po predhodnem soqlasju zupana Mestne obcine Ljubljana, skladno s 
predpisi. 

lavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremlcneqa premoienja ustanovite/ja v 
najem, nameni Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen, ter za 
investicije. 

lavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremlenlm 
premoienjem ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoienje obremenjuje. 

XI.	 MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN 
ZAVODOM 

37.clen 

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
 
- ugotavlja skladnost strateskih naertov in programov dela zavada s plani in programi
 
Mestne obcine Ljubljana,
 
- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
 
- odioca a statusnih spremembah,
 
- daje sog/asje k spremembam ali razsiritvam dejavnosti,
 
- posreduje podatke potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statisticne
 
namene,
 
- vodi evidenco neprernlcnln, zemljisc in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
 
- opravlja druge zadeve v skladu stem sklepom in drugimi predpisi.
 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti
 
sredstev, ki so predvidena v proracunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavada.
 

lavod je dolzan na zahtevo organa Mestne uprave Mestne obcine Ljubljana,
 
pristojnega za kulturo, predloiiti letni program dela in nacrt investicijskega vzdrievanja
 
ter upravljanja z nepremlcnmaml
 

lavod je dolzan obvescati ustanovitelja a rezultatih poslovanja ter dajati druge
 
podatke a poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati
 
podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statlsticne namene.
 

XII.	 SPLOSNI AKTI ZAVODA 

38.clen 

Splosni akti zavoda so pravilniki, pos/ovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se 
ureja nacin uresnlcevanla pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, organizacija 
dela, sistemizacija delovnih mest in druga vprasanja, pomembna za delovanje 
zavada. 

Splosni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem sklepom. 



Splosni akti zacnelo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen ce 
ni v aktu druqace doloceno, 

XIII. PREHODNE IN KONCNA DOLOCBA 

39.clen 

Javni zavod Gledalisce za otroke in mlade Ljubljana (v nadaljevanju: prevzeti zavod) 
se z dnem 1. januarja 2009 pripoji k javnemu zavodu Lutkovno gledalisce Ljubljana (v 
nadaljevanju: prevzemni zavod). 

Na prevzemni zavod se prenese vse premozen]e, praviee in obveznosti prevzetega 
zavoda. Prevzemni zavod prevzame tudi vse delavee, ki so bili zaposleni v prevzetem 
zavodu, tako da njihove praviee in obveznosti veljajo nepretrgano. Premozenje, s 
katerim je upravljal prevzeti zavod in premozenie, ki je v lasti prevzetega zavoda, se 
prenese na prevzemni zavod skladno s podatki iz poslovnih knjig prevzetega zavoda 
na dan 31. decembra 2008. 

Na podlagi tega skiepa se javni zavod Gledalisce za otroke in mlade Ljubljana, ki je v 
sodnem registru vpisan pod vlozno stevllko '10184300, izbrise iz sodnega registra in 
se kot njegov pravni naslednik vpise javni zavod Lutkovno gledalisce Ljubljana. 

40. elen 

Ustanovitelj prenese s pogodbo poslovne prostore iz druge alineje prvega odstavka 
33. elena tega sklepa in oprerno v njih v upravljanje zavodu po preteku odpovednega 
roka sedanjemu najemniku tega premozenja, 

Do preteka odpovednega roka iz prejsnjega odstavka tega elena daje ustanovitelj za 
izvajanje dramske dejavnosti zavodu v upravljanje del zgradbe Kulturni dom $panski 
borci na Zaleski cesti 61, Ljubljana, parcela st. 98317, viol. st. 0857, k. o. Moste, s 
pripadaloco opremo. 

41.clen 

Z dnem pripojitve prevzetega zavoda preidejo vse praviee in obveznosti iz pogodb 0 

zaposlitvi in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci 
prevzetega zavoda na dan 31. deeembra 2008 na prevzemni zavod. 

42.clen 

Z dnem pripojitve prevzetega zavoda preidejo pogodbene in druge pravice in 
obveznosti iz delovnih razmerij prevzetega zavoda na prevzemni zavod oziroma 
delodajalca prevzemnika. 

43.clen 

Z dnem pripojitve prevzetega zavoda preneha mandat clanorn sveta in strokovnega 
sveta pripojenega zavoda. 



44.clen 

Direktor prevzemnega zavoda je dolzan v roku petnajstih dni od uveljavitve tega 
sklepa opraviti vse postopke v zvezi z vpisom statusnih sprememb v sodni register, 
tako za prevzeti kot tudi prevzemni zavod. 

45.clen 

Z dnem prenehanja oziroma izbrisa prevzetega zavoda iz sodnega registra preneha 
mandat direktorja prevzetega zavoda. 

46.clen 

Svet zavoda se konstituira v skladu stem sklepom najkasneje v roku dveh mesecev 
od dneva vpisa spremembe zavoda v sodni register, strokovni svet pa najkasneje v 
roku treh mesecev od vpisa spremembe v sodni register. 

Do konstituiranja sveta zavoda skladno stem sklepom opravlja njegove nujne naloge 
obstojecl svet javnega zavoda Lutkovno gledalisee Ljubljana. 

47.clen 

Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpise svet zavoda najpozneje v 
sedmih dneh po uveljavitvi tega sklepa. 

Ustanovitelj imenuje svoje ctane sveta zavoda najpozneje v tridesetih dneh po 
uveljavitvi tega sklepa. 

Direktor skllce prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v sestdesetih dneh od 
uveljavitve tega sklepa. 

48.clen 

LGL oziroma prevzemni zavod mora najkasneje v roku treh mesecev od vpisa 
spremembe v sodni register sprejeti akt 0 organiziranosti zavoda in akt 0 sistemizaciji 
delovnih mest. 

49.clen 

S pripojitvijo prevzetega zavoda prenehata veljati Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda 
Lutkovno gledalisee Ljubljana (Uradni list RS, st. 73/04) in Odlok 0 ustanovitvi javnega 
zavoda Gledalisee za otroke in mlade Ljubljana (Uradni list RS, st. 110/04). 

50.clen 

Do sprejema novih aktov se smiselno uporabljajo splosni akti, ki so veljali v javnem 
zavodu Lutkovno gledalisee Ljubljana in javnem zavodu Gledalisee za otroke in mlade 
Ljubljana na dan 31. decembra 2008, razen dolocll, ki so v nasprotju z zakonom, s 
tem sklepom in drugimi predpisi. 



51.elen 

Ta sklep zacne veljati, ko ga sprejme Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije 

Stevilka: 610-67/2008-3 
Ljubljana, dne 24. novembra 2008 


