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Številka: 307/20 

Datum:  1. 10. 2020 

 

 

ZADEVA: Informacija javnega značaja – imenovanje članov sveta zavoda 

 
Knjižnica – Kulturni Center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (v 

nadaljevanju KKC Lendava) se je za mnenje o pravilnosti izvedbe postopka 

imenovanja in razrešitve članov sveta zavoda po lokalnih volitvah 2018 obrnil na 

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU). 

 

Prejeli smo odgovor št. 1002-527/2020-6 z dne 18. 5. 2020, ki ga prilagamo. Iz tega 

izhaja, da je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava 

v posameznih delih v nasprotju z določbami zakona, ki ureja pravice in obveznosti 

občinskega sveta in županov, v nekaterih delih pa je celo v nasprotju sam s seboj. 

Zaradi tega   

 

- župan ne more imenovati oz. odpoklicati nobenega člana sveta, 

- predčasna razrešitev članov sveta je možna samo na pravni podlagi. 

  

MJU je KKC Lendava predlagala, da z njihovimi ugotovitvami seznanimo župana 

Občine Lendava in občinsko upravo, vse z namenom, da se ponovno opredelijo do 

imenovanja novih predstavnikov uporabnikov s strani župana (npr. preklic, umik 

izdaje sklepa, ipd.), ki pa nima pravnega učinka na prvotno imenovano sestavo sveta 

zavoda. Dopis je bil županu, svetu zavoda, Madžarski samoupravni narodni skupnosti 

občine Lendava kot soustanoviteljici, Pomurski madžarski samoupravni narodni 

skupnosti kot predlagateljici enega člana sveta zavoda, imenovanim članom sveta 

zavoda tudi iz spornih sklepov poslan dne 20. 5. 2020 s prošnjo, da dopise članom 

občinskega sveta posreduje občina, ker zavod z njihovimi uradnimi naslovi ne 

razpolaga. Člani občinskega sveta tega gradiva niso prejeli. 

 

Z dne 8. 9. 2020 smo v vednost prejeli dopis odvetnika Občine Lendava Jureta Horvata 

št. 1002-527/2020, ki je bil naslovljen na MJU. MJU je občini Lendava odgovoril z dne 

5. 8. 2020, št. dopisa 1002-527/2020-17. V tem med drugimi navajajo, da ob 

upoštevanju določb statuta in nalog pristojne komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja občina preizkusi pravilnost stališč odvetnika iz poslanega dopisa ter na 

tej podlagi občina ponovno pristopi k ureditvi razmer v javnem zavodu KKC Lendava, 

ki po mnenju MJU strokovno in odgovorno posluje. Zavod o urejanju razmer ni 

seznanjen, svet zavoda deluje v okrnjeni sestavi, ker sta dva člana sveta odstopila, 

nista pa bila imenovana nadomestna člana. Vse dopise prilagamo. 

 

dr. Albert Halász 

direktor 
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Knjižnica – Kulturni center Lendava
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dr. Albert Halász, direktor
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Zadeva: Mnenje o pravilnosti izvedbe postopka imenovanja in razrešitve članov sveta
              zavoda KKC Lendava
Zveza:  Vaš dopis št. 152/20 z dne 7.5.2020

Spoštovani,

z vaše strani smo v ponovno preučitev prejeli prošnjo za podajo mnenja o pravilnosti izvedbe 
postopka imenovanja in razrešitve članov Sveta javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center 
Lendava (v nadaljevanju: KKC Lendava), ki ste ji priložili tudi mnenje ministrstva, pristojnega za 
kulturo. Iz odgovora, ki ga je podalo Ministrstvo za kulturo, po vašem mnenju namreč še vedno 
ni jasno, kakšne so možnosti dane javnemu zavodu za uveljavitev zakonitosti, če se pojavi sum, 
da je Občina, v tem primeru župan ravnal v nasprotju s predpisi, konkretno v nasprotju z 
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava (Uradni list RS št. 
31/2016). Po vaših navedbah naj bi v konkretnem primeru šlo za namerno kršitev  postopka
imenovanja  predstavnikov uporabnikov v svet zavoda s strani župana, zato ste se  ponovno 
obrnili na različne institucije za razrešitev sporne situacije in za odgovor na vprašanje, ali mora 
svet zavoda brezpogojno upoštevati sklep župana in potrditi prenehanje mandata člana sveta
zavoda, čeprav je iz izdanega sklepa razvidno, da sta imenovanje in razrešitev podana brez 
pravne podlage.

Ministrstvo za javno upravo vam je z dopisom z dne 5.5.2020 na splošno podalo mnenje glede 
vsebine materialnih določb, ki sodijo v njegovo pristojnost, v konkretne postopke v javnih 
zavodih in  v zakonitost sklepov, izdanih v teh postopkih, pa se ni zavezano opredeljevati niti
presojati njih smotrnost oz. zakonitost, ker so zanje pristojni odločati drugi organi. 

Glede na vaše ponovno zaprosilo smo vpogledali v dodatno pridobljeno dokumentacijo in na tej 
podlagi ugotovili, da je ustanovitveni akt - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica –
Kulturni center Lendava (Uradni list RS št. 31/2016; v nadaljevanju: Odlok), v posameznih delih 
v nasprotju z določbami zakona, ki ureja pravice in obveznosti  občinskega sveta in županov, to 
je z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS), v nekaterih delih pa je celo v nasprotju sam s seboj,
kar bo pojasnjeno v nadaljevanju: 



iz tretjega odstavka 18.člena Odloka izhaja, da «člana sveta zavoda, kot predstavnika
uporabnikov imenuje župan«, iz drugega odstavka 32.člena, v katerem so določene
ustanoviteljske in soustanoviteljske pravice in obveznosti  do zavoda, pa te pravice imenovanja, 
niti katerekoli druge pravice odločanja, župan nima navedene. V 2.členu Odloka je določeno, da 
ima občina kot ustanoviteljica zavoda pravico izvajati ustanoviteljske pravice preko občinskega 
sveta, kar je skladno z opredelitvijo v peti alineji prvega odstavka 32.člena, da ima Občinski svet
pravico imenovati štiri predstavnike ustanovitelja v svet zavoda. Upoštevajoč določbi 29. in
33.člena Zakona o lokalni samoupravi, ki županu ne daje pravice do imenovanja predstavnikov 
v katerihkoli organih ali zavodih tako ugotavljamo, da je tretji odstavek 18.člena Odloka v 
nasprotju z zakonom pa tudi z 2. in 32. členom Odloka. 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, zato je
odlok v tem delu potrebno uskladiti z zakonskimi določbami. 

Glede določitve imenovanja iz vrst predstavnikov uporabnikov pa nadalje ugotavljamo, da Odlok 
ne vsebuje nobene določbe, ki bi to pristojnost podeljeval občini oziroma ustanovitelju zato 
menimo, da je potrebno z odlokom bolj natančno opredeliti način imenovanja predstavnikov 
uporabnikov oz. zainteresirane javnosti, ker ZUJIK (43.člen zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo) njihovega načina ne opredeljuje. Statut soustanoviteljice, ki naj bi določal
imenovanje predstavnikov uporabnikov v svet zavoda in pri tem določal pristojnost župana ki, 
kot izhaja iz dokumentacije, »sledi volji in predlogu soustanoviteljice», pa ni ustrezna pravna
podlaga, saj morajo statuti in drugi materialni akti ter akti poslovanja tako občine kot 
samoupravnih narodnih skupnostih temeljiti na zakonu in drugem zakonitem predpisu. 

Na vaše konkretno vprašanje, da se opredelimo do ravnanja župana, ko je z novim mandatom 
imenoval nova predstavnika uporabnikov v svetu zavoda, s tem pa je prenehal mandat 
dosedanjima članoma kot predstavnikoma uporabnikov pojasnjujemo, da je s pravnega vidika 
sklep o imenovanju in prenehanju mandata izdal nepristojen organ. Pri tem dodajamo, da 
19.člen Odloka natančno določa razloge za predčasno razrešitev mandata članov tako, da je
pristojni organ pri svojem odločanju zavezan spoštovati določbe, ki jih je v ustanovitvenem aktu
sprejel.
. 
Glede na vse zgoraj navedeno vam predlagamo, da z ugotovitvami iz našega dopisa obvestite
župana in občinsko upravo, vse z namenom, da se ponovno opredelijo do imenovanja novih
predstavnikov uporabnikov s strani župana (npr. preklic, umik izdaje sklepa, ipd.), ki skladno s 
prej navedeno obrazložitvijo nima pravnega učinka na prvotno imenovano sestavo sveta 
zavoda. 

S spoštovanjem.

                                                                      
dr. Roman LAVTAR

                                                     Vodja službe
Pripravila:
Samira ALIŠIČ KOVAČ
Sekretarka

V vednost:
- Komisija za preprečevanje korupcije; anti.korupcija@kpk-rs.si; 
- Ministrstvo za kulturo; gp.mk@gov.si; 
- Arhiv, -tu.
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Številka: 165/20 

Datum:  20. 5. 2020 

 

 

Občina Lendava – Lendva Község 

Gospod župan Janez Magyar 

Glavna ulica 20 

9220 Lendava 

 

 

Občinska uprava 

Glavna ulica 20 

9220 Lendava 

 

 

 

Zadeva: Imenovanje predstavnikov uporabnikov v svet zavoda 

 

Zaradi razrešitve nastale situacije v zvezi z imenovanjem novih predstavnikov 

uporabnikov v svet zavoda in nemotenega delovanja sveta zavoda, sem se kot 

direktor zavoda obrnil na Ministrstvo za javno upravo z vprašanjem, ali mora svet 

zavoda brezpogojno upoštevati sklep župana, čeprav ta za razrešitev in imenovanje 

članov sveta zavoda ni navedel pravne podlage.  

 

Ministrstvo za javno upravo je podalo svoje mnenje, ki ga prilagam k temu dopisu.  

 

Ministrstvo je odgovorilo, da je ureditev imenovanja predstavnikov uporabnikov v 

svet zavoda v ustanovitvenem aktu - Odloku o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 

(Uradni list RS, št. 31/2016) pomanjkljiva in v nasprotju z Zakonom o lokalni 

samoupravi.  

 

Ministrstvo ugotavlja, da je sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov 

uporabnikov v svet zavoda izdal nepristojen organ in da je organ zavezan ob 

razrešitvi in imenovanju novih članov sveta zavoda spoštovati določbe 

ustanovitvenega akta.  

 



 
 

2/2 

Nadalje ministrstvo navaja, da sporni sklep župana nima pravnega učinka na 

prvotno imenovano sestavo sveta zavoda z dne 30. 8. 2016.   

 

Ministrstvo je predlagalo, da vas o njihovih ugotovitvah obvestim in da se ponovno 

opredelite do imenovanja novih predstavnikov uporabnikov s strani župana (npr. 

preklic, umik izdaje sklepa, ipd.). 

 

Glede na zapisano vas pozivam, da v skladu z mnenjem Ministrstva za javno 

upravo odpravite pomanjkljivosti Odloka, ki jih je ugotovilo ministrstvo, in da se 

ponovno opredelite do imenovanja novih predstavnikov v svetu zavoda v skladu z 

mnenjem ministrstva. 

 

 

 

Dr. Albert Halász 

direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

Mnenje ministrstva za javno upravo, številka: 1002-527/2020-6, z dne 18. 5. 2020 

 

 

V vednost: 

- Občinski svet Občine Lendava, 

- Svet zavoda KKC Lendava, 

- Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, soustanoviteljica, 

- Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, 

- imenovani člani sveta iz spornih sklepov. 

 

 

Posredovano: 

- po elektronski pošti. 
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Številka: 1002-527/2020-17
Datum: 5.8.2020

OBČINA LENDAVA
Glavna ulica 20, 9220 Lendava
Ž U P A N   Janez MAGYAR

Zadeva: Odgovor na mnenje o pravilnosti izvedbe  postopka imenovanja in razrešitve
              članov Svet zavoda KKC Lendava  - POJASNILO 
Zveza: Dopis odvetnika Jureta Horvata, Murska Sobota št. 1002 -527/2020 z dne
                9.6.2020

Spoštovani župan,

navezujoč se na dopis vašega odvetnika, v katerem izraža postopkovne in materialno pravne
nepravilnosti našega mnenja o pravilnosti izvedbe postopka imenovanja in razrešitve članov 
Sveta zavoda KKC Lendava, ki smo ga podali na zaprosilo javnega zavoda Knjižnica – Kulturni
center Lendava,  vam podajamo naše naslednje pojasnilo.

Uvodoma štejemo za primerno, da se najprej opredelimo do očitanega nespoštovanja vključitve
Občine Lendava v postopek izdelave mnenja saj naj bi v Službi za lokalno samoupravo pripravili 
mnenje ne da bi predhodno zanj pridobili podatke oziroma pojasnila s strani Občine. Z 
navedenim postopanjem naj bi bila Občini Lendava popolnoma odvzeta možnost 
kontradiktornega postopka, ustanovitelj in za njega njegov zakoniti zastopnik župan pa nista bila
seznanjena niti z dejstvom, da poteka postopek izdelave mnenja o pravilnosti izvedbe 
imenovanja razrešitve članov sveta javnega zavoda KKC Lendava. 

Glede na delovno področje Služba za lokalno samoupravo, kot notranja organizacijska enota v
sestavi Ministrstva za javno upravo, ni organ za vodenje kontradiktornih oziroma katerihkoli 
drugih pravnih postopkov, v katerih imajo stranke pravico, da predstavijo svoja stališča glede
dejanske kot pravne podlage spora oz. da predlagajo dokaze ter da se izjavijo o navedbah 
nasprotne stranke. Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi pristojna za nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov občin, v okviru katerega opravi 
pregled usklajenosti občinskih aktov z Ustavo, z Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi 
področnimi zakoni. V okviru tega pregleda se namreč ne izvaja noben dokazni postopek, zato v 
njem ne prihaja do kršitev načela enakopravnosti strank, ker se v njem ne presojajo pravice in
interesi posameznikov oz. subjektov, katerih  temeljna vprašanja so urejena s splošnimi in 
posamični akti občine, temveč izključno zakonitost objavljenega občinskega predpisa. Tako bi 
se s podobnim vprašanjem, kot je to storil javni zavod KKC Lendava, obrnili na našo službo vi 
ali občinska uprava in bi enako v tem primeru, brez sodelovanja KKC Lendava, podali mnenje o 
usklajenosti odloka z zakonom. Zato pa smo v mnenju, ravno zaradi odnosa med javnim 



zavodom in njegovim ustanoviteljem, ki zasledujeta iste cilje in interese, torej ne gre za
nasprotni stranki, predlagali javnemu zavodu KKC Lendava, da z vsebino dopisa seznani tudi
vas in občinsko upravo, vse z namenom  konstruktivne rešitve sporne situacije. Ker je bilo naše 
mnenje za rešitev nastale problematike pri vašem odvetniku razumljeno povsem nasprotno od 
jasno podanih ugotovitev za rešitev spora, se do njegovega pisanja niti nismo nameravali 
opredeljevati. Zaradi uvedenega postopka pri Komisiji za preprečevanje korupcije in prejete
dodatne dokumentacije s strani KKC Lendava pa smo se vseeno odločili, da bomo odgovorili na
pisanje vašega odvetnika, vsaj na tiste navedbe, ki v celoti izkrivljajo poslovanje in poslanstvo 
Službe za lokalno samoupravo. 

Vse navedene nepravilnosti, ki jih vaš odvetnik izpostavlja v svojem dopisu zoper ugotovitve oz. 
stališča službe nimajo podlage v Statutu občine Lendava (Uradni list RS št. 32/2017, 37/2019),
v katerem so odgovori na vsa vprašanja vezana na imenovanja predstavnikov ustanovitelja v 
svete javnih zavodov in v druge organe, ki jih imenuje občinski svet, ter na pravice in obveznosti  
občinskih organov in njihovih odborov ter komisij. Zaradi nepoznavanja določb temeljnega 
občinskega splošnega akta s stani vašega odvetnika menimo, da nadaljnja razprava, v kateri se 
sklicuje na sodno prakso in »veljavno pravno zakonodajo«, da župan imenuje člane sveta in 
predstavnike uporabnikov, ni smiselna in ne koristna za rešitev spora povezanega s 
poslovanjem KKC Lendava.

Glede na vse navedeno vam predlagamo, da ob upoštevanju določb statuta in nalog pristojne 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja preizkusite pravilnost stališč vašega 
odvetnika iz nam poslanega dopisa ter na tej podlagi ponovno pristopite k ureditvi razmer v 
javnem zavodu KKC Lendava, ki po našem mnenju strokovno in odgovorno posluje. Prav tako 
vašemu odvetniku nismo dolžni in ne pristojni podajati mnenja glede delovno pravnega spora, ki 
se je zgodil v letu 2018 in ki po našem mnenju nima povezave z nepravilnimi razrešitvami 
članov sveta zavoda KKC Lendava. 

Z navedenim pojasnilom z naše strani zaključujemo predmetno zadevo.

Lepo pozdravljeni.

dr. Roman LAVTAR
     Vodja službe

Pripravila:
Samira Ališič Kovač
Sekretarka

Vročiti : 
- Komisija za preprečevanje korupcije; anti.korupcija@kpk-rs.si;
- KKC Lendava, glavan ulica 12, Lendava; info@kkl.si; 
- arhiv, -tu.
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