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ŠTEVILKA:  0320-11/2020/4 

DATUM:    19. 11. 2020 
  

  

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na 4. dopisni seji na OS OA  

    

NASLOV:  Obravnava Predloga soglasja k odloku o ustanovitvi 

javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska 
univerza Koper 

    

PRAVNA PODLAGA:  3. odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 

RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 

– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 

    

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:  Občinska uprava Občine Ankaran 

    

POROČEVALEC:  Katja Pišot Maljevac, vodja oddelka za družbene dejavnosti 

    

PREDLOG SKLEPA:  1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Odloku o 

ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih 
Ljudska univerza Koper, ki ga je Občinski svet Mestne 

občine Koper sprejel 5.11.2020. 
 

2. Sklep velja takoj. 

    

  
  

  
  

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Gradiva:   

• Obrazložitev predloga (priloga I). 

• Predlog odloka (priloga II). 

• Poziv MOK. 
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PRILOGA I.  

PRAVNA PODLAGA 
 

3. odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov 

izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil 
ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne 

odreče soglasja v petnajstih dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano. 

 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  

 
Mestna občina Koper (MOK) je na Občino Ankaran dne 11.11.2020 naslovila prošnjo za podajo soglasja k 

sprejetju novega odloka, ki ureja ustanovitev ter ureditev javnega zavoda Ljudska univerza Koper. 

 
Občinski svet Mestne občine Koper je dne 27.3.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za 

izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper. Dne 17.2.2018 je začel veljati Zakon o izobraževanju odraslih 
(Uradni list RS, št. 6/18, v nadaljevanju: ZIO-I), zato je potrebno določbe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper uskladiti z zakonskimi določbami in natančneje urediti 
posamezne vsebine. Zaradi boljše preglednosti je Občinski svet MOK sprejel nov odlok. 

 

Predlog odloka v 1., 2. in 3. členu opredeljuje ustanovitev javnega zavoda, ime in sedež zavoda, lokacijo 
izvajanja dejavnosti, izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter uporabo pečata. V 4. členu so navedene dejavnosti, 

ki jih zavod opravlja in so usklajene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08). Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Javna služba, ki jo 

zavod izvaja na podlagi ZIO-I obsega izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, svetovalno dejavnost in 

druge dejavnosti. Gospodarske dejavnosti, ki jih zavod opravlja, morajo biti namenjene izključno opravljanju 
dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen in se financirajo iz nejavnih virov. V 5. členu predloga odloka sta 

navedena organa zavoda, ki sta svet zavoda in direktor, strokovna organa iz 6. člena predloga pa sta andragoški 
zbor in strokovni aktiv. Sestava in delovanje sveta zavoda je opredeljena v 7. členu predloga, tako svet sestavlja 

5 članov (enako, kot v odloku iz leta 1997), in sicer dva predstavnika ustanoviteljice, dva predstavnika delavcev 
in en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu. Svet se konstituira, ko so izvoljeni vsaj trije člani od 

petih. Predstavnika ustanoviteljice imenuje Občinski svet Mestne občine Koper, od tega enega na predlog 

Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper. V 11. členu predloga je opredeljeno prenehanje mandata 
članom sveta, v 14. členu pa so navedene naloge, ki jih svet opravlja in so usklajene z zakonskimi določili ZIO-

I. Poslovodni organ in andragoški vodja zavoda je direktor, ki opravlja naloge, določene z zakonom, prav tako 
določa pogoje za direktorja, imenovanje in razrešitev že ZIO-I, zato v odloku niso posebej opredeljeni. V 14. 

členu predloga odloka so navedene pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, med drugim mora ustanovitelj 

v skladu z določili 51. člena ZIO-I sprejeti letni program izobraževanja odraslih. V 15. členu je opredeljeno 
upravljanje s premoženjem, v 16. členu predloga pa pridobivanje sredstev in uporaba presežkov prihodkov nad 

odhodki. Presežek, ki za zavod ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje dejavnosti, 
se uporablja  za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju 

ustanoviteljice (v njenem imenu poda soglasje župan) pa tudi za plače.  

 
Med obema obravnavama odloka s strani Občinskega sveta MOK so bile sprejete tudi naslednje dopolnitve 

predloga. Glede na prvo obravnavo se je besedilo predloga odloka spremenilo v tem, da je v četrtem členu 
predloga med dejavnosti, ki jih zavod opravlja, na predlog zavoda, dodana šifra dejavnosti »47.910 Trgovina 

na drobno po pošti ali po internetu«. Na ta način je zavodu omogočeno ponujanje svojih storitev in produktov 
po spletu, saj bi nezmožnost ponujanja storitev po spletu v prihodnje lahko močno zaznamovalo tržno dejavnost. 

Kot navedeno v predlogu odloka, je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda direktor, ki opravlja naloge, 

določene z zakonom. Pogoje za direktorja, imenovanje in razrešitev pa določa že ZIO-I, zato v odloku niso 
posebej opredeljeni. Glede na prvo obravnavo se je besedilo 13. člena spremenilo v tem, da je, poleg zakonskih, 

določen dodaten pogoj za direktorja, in sicer znanje italijanskega jezika na višji ravni. 
 

Za udejanjanje vseh ustanoviteljskih pravic po tem odloku MOK potrebuje soglasje Občine Ankaran skladno z 

51. b členom ZLS. 
 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska 
univerza Koper, sprejet leta 1997. 

 
Ker gre za dejavnost, ki se že izvaja, predlog odloka ne pomeni višjih finančnih obveznosti za občine. 
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Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Ankaran, da, skladno z ZLS, ki določa, da ustanoviteljske pravice do 
skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju 

z organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad, poda soglasje 
kot sledi v izreku sklepa. 
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PRILOGA II.  
 

 

Na podlagi 3. odstavka 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE)je Občinski svet Občine Ankaran na 4. dopisni seji dne 26. 11. 2020 sprejel naslednji 

 
 

 

SKLEP 

O podaji soglasja k OdlokU o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska 

univerza Koper 

 

 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje 

odraslih Ljudska univerza Koper, ki ga je Občinski svet Mestne občine Koper sprejel 5.11.2020. 
 

2. člen 

 

Sklep velja takoj 

 
 

 

 

 

 

 

 

Občina Ankaran 
ŽUPAN 

 

Gregor Strmčnik 

 

 


