
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30

F: 01 478 83 31

E: gp.mju@gov.si

www.mju.gov.si

Številka: 1002-527/2020-27

Datum: 24. 2. 2021

Zadeva: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ( Uradni

                list RS, št. 31/2016)  - OPOZORILO

Spoštovani župan g. Janez Magyar,

v naslovni zadevi vas je Ministrstvo za javno upravo, pristojno za razlago določb Zakona o zavodih 

(v nadaljevanju: ZZ) in določb Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) z dopisom, pod 

opr. št. 1002 527/2020-17 z dne 5. 8. 2020 obvestilo, da je po mnenju ministrstva pravno mnenje 

glede imenovanj in razrešitev članov v svete javnih zavodov, ki ga je podal odvetnik Jure Horvat 

iz Murske Sobote, v nasprotju s prej navedenima zakonoma. Z omenjenim dopisom vam je 

ministrstvo med drugim sporočilo, da vztraja pri mnenju, ki ga je na zahtevo javnega zavoda 

Knjižnica – Kulturni center Lendava (v nadaljevanju: KKC Lendava), podalo v dopisu pod opr. št. 

1002 – 527/2020- 6 z dne 18. 5. 2020, v katerem so bile navedene posamezne določbe Odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava (Uradni list RS, št. 31/2016; v 

nadaljevanju: Odlok), ki jih je potrebno uskladiti z zakonom. Z vaše strani, kot organa, ki imate po 

ZLS dolžnost, da predlagate občinskemu svetu, da o neustavnih oziroma nezakonitih določbah 

splošnega akta občine ponovno odloči na prvi naslednji seji oziroma, da zadržite izvajanje 

nezakonitega splošnega akta občine, nismo prejeli nobene povratne informacije, da ste pristopili 

k spremembi Odloka v delih, ki so v nasprotju z zakonom  oz. v delih, ki so v nasprotju s samim 

seboj. Nasprotno, seznanjeni smo bili, da se na podlagi  Odloka v KKC Lendava še nadalje 

izvajajo ravnanja, ki nimajo zakonite podlage v zakonu zato vam na podlagi 88.a člena Zakona o 

lokalni  samoupravi (ZLS) izrekamo naslednje o p o z o r i l o in predlagamo ukrep:

- da na prvi naslednji redni seji občinskega sveta predlagate občinskemu svetu, da uskladi 

drugi odstavek 2. člena in tretji odstavek 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica – Kulturni center Lendava (Uradni list RS, št. 31/2016; v nadaljevanju: Odlok) z 

29. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da je občinski svet najvišji organ 

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zato tudi izvršuje 

ustanoviteljske pravice za občino. 
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Obrazložitev:

Imenovanja oziroma razrešitve predstavnikov na strani ustanovitelja lahko na podlagi 29. člena 

ZLS izvaja izključno občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 

dolžnosti občine. Glede na navedeno je Odlok v drugem odstavku 2. člena potrebno uskladiti s 

citirano zakonsko določbo tako, da se v drugem stavku črta besedilo »župan občine«, tako da se 

drugi stavek (smiselno) glasi: »Ustanoviteljske pravice izvaja občinski svet, kot je določeno v 32. 

členu tega odloka.«. 

Skladno z 29. členom ZLS je treba uskladiti tudi tretji odstavek 18. člena Odloka tako, da se 

besedilo »imenuje župan« nadomesti z besedilom » imenuje občinski svet«. 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo.

S cenjenimi pozdravi.

           

          Boštjan KORITNIK 

                  MINISTER
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