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Številka: 373/20 

Datum:  26. 11. 2020 

 

 

ZADEVA: Informacija javnega značaja – preprečitev sklica seje Sveta zavoda s strani 

Občine Lendava 

 

 

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

nadaljevanju KKC Lendava) je dne 25. 11. 2020 prejel dopis odvetnika Jureta Horvata 

(priloga), s katerim župan Občine Lendava oporeka veljavnost sklica 20. seje sveta 

zavoda in ponovno oporeka mandat predsednici sveta zavoda. 

 

Glede veljavnosti mandata je Ministrstvo za javno upravo v okviru svoje pristojnosti 

po 88.a členu Zakona o lokalni samoupravi (Je pristojno za nadzor nad zakonitostjo 

splošnih aktov občin, tudi glede usklajenosti z Zakonom o lokalni samoupravi.) že 

podalo svoje mnenje številka 1002-527/2020-6, z dne 18. 5. 2020 (v prilogi).  

 

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. 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 se 

župan ponovno opredeli do imenovanja novih predstavnikov uporabnikov s strani 

župana npr. s preklicem, umikom izdaje sklepa, ipd. 

 

Glede na zapisano je mandat predsednice sveta zavoda veljaven in je seja pravilno 

sklicana. 

 

Odgovor odvetniku, poziv za zagotovitev prisotnosti svojih članov Občinskemu svetu 

in Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter soustanoviteljici, 

Madžarski samoupravni narodni skupnosti občine Lendava smo poslali, prilagamo jih 

tudi k temu dopisu. 

 

Vse zgoraj navedeno pa niso prvi pritiski s strani Občine na zavod in na člane Sveta 

zavoda, ki so tudi pisno dokumentirani. V obstoječem mandatu Sveta zavoda je 

odstopilo tudi nekaj članov. Nazadnje je članica sveta, predstavnica  Občine Lendava 
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svoj odstop podala s 31. 8. 2020, na njeno mesto pa Občina Lendava nadomestnega 

člana še ni imenovala, kar otežuje sklepčnost sej Sveta. Ker Občina Lendava Odloka 

o ustanovitvi ni popravila, ne more imenovati enega predstavnika uporabnikov. Zaradi 

tega 9 članski svet že dlje časa deluje v okrnjeni sestavi. Odstopno izjavo z zakritimi 

osebnimi podatki prilagamo. 

 

 

 

 

 

 

dr. Albert Halász 

direktor 
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Številka: 1002-527/2020-6
Datum: 18.5.2020

Knjižnica – Kulturni center Lendava
Glavna ulica12, 9220 LENDAVA
e-mail: info@kkl.si; 

dr. Albert Halász, direktor
albert.halasz@kkl.si;

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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