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ŽUPAN 

 

Številka: 032-10/2019-8 

Datum: 10. 9. 2019 

 

 

   OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA:   Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine  

                                  Medvode 

 

VSEBINA: Osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica Medvode – skrajšani postopek   

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Katarina Snoj, Urad župana 
 

 

GRADIVO:  - osnutek odloka z obrazložitvijo 

    

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode.  
 

 

  Nejc Smole  

     župan 
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OSNUTEK 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 

36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 19. in 43. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 

za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 

111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list 

RS, št. 51/14, 55/14-popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na _____. seji, dne 

___________  sprejel 

 

 

ODLOK 

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list RS, št. 103/2008) se 

20. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»Svet zavoda je najvišji organ upravljanja javnega zavoda. Sestavlja ga pet členov, od 

katerih tri člane sveta imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega 

zavoda, financ in pravnih zadev, enega člana sveta izvolijo delavci javnega zavoda 

neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa poseben akt javnega 

zavoda, enega člana sveta pa predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.« 

 

2. člen 

 

Svet zavoda se v skladu s tem odlokom oblikuje s konstituiranjem novega sveta zavoda.  

 

3. člen  

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
 
Številka: 
Medvode, ___. ____ 
 
          Župan 
            Občine Medvode 
               Nejc Smole 
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Obrazložitev: 
 
 
Pravna podlaga: 
 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), ki v 3. členu določa, da javne zavode ustanovijo republika, občine, 
mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. 
 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, v 
nadaljevanju ZUJIK), ki v 43. členu določa izjeme glede organov javnega zavoda.  

 
- Statut Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – 

popr. in 17/18), ki v 18. členu določa, da občinski svet sprejema odloke in druge 
občinske akte. 

 
 
Občinski svet Občine Medvode je dne 14. 10. 2008 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list RS, št. 103/2008, v nadaljevanju odlok), ki v 20. členu 
določa sestavo sveta zavoda, in sicer svet sestavlja pet članov, od katerih štiri imenuje 
ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravih zadev, 
enega pa izvolijo delavci javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po 
postopku, ki ga določa poseben akt javnega zavoda. 
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK) v 32. členu 
določa, da so organi javnega zavoda direktor, svet in strokovni svet. ZUJIK v 42. členu 
določa, da svet javnega zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih s področja dela 
javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj, in predstavniki delavcev 
zavoda, ki imajo najmanj enega člana in največ do ene tretjine članov v svetu zavoda. V 43. 
členu ZUJIK so določene izjeme glede organov javnega zavoda, in sicer ima, ne glede na 32. 
člen ZUJIK, zavod z manj kot dvajsetimi zaposlenimi, direktorja in svet, ki opravlja naloge 
strokovnega sveta iz 40. člena ZUJIK in sveta iz 42. člena ZUJIK. Svet iz 43. člena ZUJIK 
sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. V Knjižnici Medvode je 11 zaposlenih. 
 
Trenutno veljavna ureditev sestave sveta javnega zavoda Knjižnice Medvode ni skladna z 
zakonodajo, zato predlagamo spremembo 20. člen odloka, in sicer tako, da svet zavoda 
sestavlja pet članov, od katerih tri imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela 
javnega zavoda, financ in pravnih zadev, enega izvolijo delavci javnega zavoda, enega pa 
predlaga Kulturniška zbornica Slovenije, v skladu s 5. alinejo 19. člena ZUJIK, ki določa, da 
Kulturniška zbornica Slovenije predlaga člane svetov javnih zavodov iz 43. člena ZUJIK.  
 
Glede na to, da trenutni sestavi sveta zavoda mandat poteče 3. 12. 2019 predlagamo, da se 
svet v novi sestavi konstituira po preteku mandata sedanjega sveta zavoda. 
 
 
Obrazložitev predloga za sprejem odloka po skrajšanjem postopku: 
 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 24/19) v 3. alineji prvega 
odstavka 86. člena določa, da svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja pri sprejemu 
dnevnega reda odloči, da bo na isti seji opravil obravnavo osnutka in predloga odloka ali 
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drugega akta, ki se sprejema po dvofaznem postopku, če gre za uskladitve odlokov z zakoni, 
državnim proračunom, drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki sveta. Ker 
gre pri predlagani spremembo odloka za uskladitev odloka z zakonom predlagamo sprejem 
po skrajšanjem postopku.                
  
 
 
Pripravila: 
Katarina Snoj 
višja svetovalka          Nejc Smole  
              župan 

 

 

 

 


