
PREDLOG 

27. 3. 2017 

 

Na podlagi 17. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in 

balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 2/09 in 37/10) ter 27. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana na ….. seji dne …… sprejel 

 

 

S K L E P  

 

o predlogu za imenovanje predstavnice Mestne občine Ljubljana v  

Svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 

 

 

Mestna občina Ljubljana   p r e d l a g a, da se v Svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče 

Opera in balet Ljubljana  i m e n u j e : 

 

mag. Mateja DEMŠIČ. 

  

 

Številka: 

Datum:                                                                                                              Ž U P A N  

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v :  

 

V skladu s 17. členom o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 2/09 in 37/10) svet tega zavoda sestavlja sedem članov, od 

katerih pet članov imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, 

financ in pravnih zadev, in sicer štiri na predlog ministra in enega na predlog pristojnega organa 

občine, kjer je sedež zavoda. Mandat članov traja štiri leta.  

 

Na podlagi poziva Ministrstva za kulturo za posredovanje predloga je Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja sklenila, da se v Svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče 

Opera in balet Ljubljana predlaga mag. Matejo DEMŠIČ.  

 

Mag. Mateja DEMŠIČ, roj. 1972. Imenovana je po zaključeni osnovni šoli in gimnaziji v Mariboru 

študij nadaljevala na Univerzi v Celovcu, nato pa še na ljubljanski univerzi, na Filozofski fakulteti, na 

Oddelku za zgodovino. Po zaključenem dodiplomskem študiju je na isti fakulteti v sodelovanju z 

Univerzo v Zagrebu in  Institut für Südosteuropäische Geschichte Univerze v Gradcu vpisala še 

podiplomski študij. Po njegovem zaključku pa prejela naziv znanstvene magistre. Svoje službovanje je 

pričela s pogodbenim sodelovanjem z Uradom RS za mladino, redno pa se je zaposlila na ljubljanskem 

Uradu za mladino, kjer je bila trinajst let vodja. Trenutno pa je vodja Oddelka za kulturo MOL in zato 

dobro pozna vsebinsko delo javnih zavodov, ki delujejo na področju kulture, kakor tudi njihovo 

finančno poslovanje in pravni okvir. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. korespondenčni seji dne 27. 3. 2017 

oblikovala predlog Sklepa o predlogu za imenovanje članice v Svet javnega zavoda Slovensko 

narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

 

          Komisija za mandatna vprašanja, 

                      volitve in imenovanja 


