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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 

PRAVNO MNENJE 

glede mandata Sveta zavoda Turizem Miren-Kostanjevica 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 15. redni seji, 23. 3. 2022, 

pri obravnavi zadeve imenovanja članov Sveta zavoda Turizem Miren-Kostanjevica, podala 

pobudo za spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 16/18, 108/20; v nadaljevanju: odlok).  

 

Člani Komisije so predlagali, da bi se odlok spremenil tako, da bi se 1. konstitutivna seja 

novega sveta zavoda izvedla takoj po 1. konstitutivni seji novega občinskega sveta, in bi 

mandata sveta zavoda in občinskega sveta tekla vzporedno. To bi pomenilo npr.: če bi se 

nov občinski svet konstituiral 1. 12. 2022, bi se 1. konstitutivna seja sveta zavoda izvedla 15. 

12. 2022 in bi mandat obeh organov trajal do leta 2026 (za občinski svet do volitev, za svet 

zavoda pa do 15. 12. 2026). 

 

Pravna služba OMK je za 23. redno sejo občinskega sveta, ki bo 30. 3. 2022, v zvezi s 

predmetno zadevo pripravila naslednje mnenje: 

V skladu z 21. členom odloka je Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica 

samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti 

samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in na svoj 

račun. 

 

Svet javnega zavoda je samostojen organ zavoda, ki ima določene pristojnosti v skladu z 

zakonom in ustanovitvenim aktom javnega zavoda, tj. odlokom. Svet zavoda ni delovno telo 

občinskega sveta, da bi moral biti kakorkoli vezan na njegov mandat. Poleg tega je potrebno 

zagotavljati kontinuirano delovanje zavoda, zato ni smiselno prekinjati mandata celotnemu 

svetu zavoda, zaradi menjave treh občinskih svetnikov (ki niti ni nujno, da se vsi menjajo). 

Lokalne volitve lahko vplivajo samo na mandate občinskih svetnikov, ostalim štirim članom 

pa teče mandat naprej. Tako lahko svet zavoda kontinuirano zaseda, saj ima imenovanih 

večino svojih članov. 

 

S predlagano spremembo uskladitve konstitutivnih sej OS in JZ TMK bi po našem mnenju 

posegli v samostojnost javnega zavoda in ogrozili njegovo kontinuirano delovanje, zato se s 

predlagano spremembo ne strinjamo. 

 

Prilagamo tudi mnenje Ministrstva za javno upravo, št. 032-62/2018/2, 26. 3. 2018, ki smo ga 

pridobili že leta 2018, v zvezi z mandati javnih zavodov in samostojnostjo članov sveta 

zavoda. 

 

Pripravila: Andreja Slejko Merkun, Pravna služba OMK 
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Zadeva: Odgovor na vaš dopis z dne 22.3.2018

Spoštovani,

na Ministrstvu za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem postavljate različna vprašanja s 
področja dela občine. 

Zakon o zavodih mandata članov sveta zavoda posebej ne ureja, temveč to prepušča področni 
zakonodaji oziroma ustanovitvenim aktom zavodov. V skladu s tretjim odstavkom 29. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) se namreč 
sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta 
določijo s področnim zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.
Praviloma sta tako začetek mandata posameznih članov sveta, kot tudi začetek mandata sveta 
zavoda kot celote, v ustanovitvenih aktih vezana na prvo konstitutivno sejo sveta zavoda. 

Mandat občinskega svetnika v svet javnega zavoda ni vezan na njegov mandat, ki ga ima kot 
občinski funkcionar, saj je v svetu zavoda predstavnik občine in ne občinskega sveta.
Prenehanje mandata predstavnikov občin v organih javnih zavodov, javnih podjetij ipd. katerih 
ustanoviteljica je občina je določen bodisi z zakonom ali ustanovnim aktom in ne more biti 
prekinjen zaradi prenehanja mandata občinskega sveta. Glede uvrščanja vsebine »Pobude in 
vprašanja svetnic in svetnikov« na začetek ali na konec dnevnega reda seje občinskega sveta
mora o tem odločiti občinski svet, vsebina pa se določi s Poslovnikom občinskega sveta.

S spoštovanjem, 

mag. Urška Boršič
Višja svetovalka dr. Roman Lavtar
                                                                                          Vodja službe
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