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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 73/04, 16/07 in 105/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji 
dne …. sprejel 
 
 

S K L E P  
 

o imenovanju štirih članov Mestne občine Ljubljana 
v Svet javnega zavoda  Festival Ljubljana 

  
 

I. 
 

V  Svet  javnega zavoda  Festival Ljubljana   s e    i m e n u j e j o : 
 

- Davor BUINJAC 
- Aleš ČERIN  
- Jani MÖDERNDORFER 
- Franc SLAK 

 
II. 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04, 16/07 in 105/08)  med 
drugim v 17. členu določa, da ima svet zavoda štiri člane, od tega jih štiri izmed strokovnjakov s 
področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega člana izvolijo zaposleni v 
zavodu kot svojega predstavnika. Navedeni člen določa tudi, da so člani sveta imenovani za štiri leta 
in začne teči z dnem konstituiranja sveta. 
 
Na podlagi poziva načelnika Oddelka za kulturo je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Izmed devetih predlogov je komisija na 28. seji dne          
19. 11. 2008 sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet javnega zavoda Festival Ljubljana  
imenujejo: 
 

- Davor Buinjac, roj. 1963, univ. dipl. politolog, višji svetovalec na Oddelku za kulturo MOL 
- Aleš Čerin, podžupan,  roj. 1949, univ. dipl. pravnik  
- Jani  Möderndorfer, podžupan,  roj. 1965, tolmač slovenskega znakovnega jezika 
- Franc Slak, mestni svetnik, roj. 1938, univ. dipl. ekonomist, predsednik NS Dars 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 28. seji dne 19. 11. 2008 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju štirih članov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Festival 
Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                       volitve in imenovanja                                                    


