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ZADEVA: Informacija javnega značaja – Pojasnilo MJU glede zakonitosti konstituiranja
novega sveta zavoda

Dne 3. 6. 2021 smo prejeli priložen dopis Ministrstva za javno upravo (MJU), službe za
lokalno samoupravo. Iz tega med drugimi izhaja, da MJU predlaga, da se morebitna nova
imenovanja, ki so se zgodila tik pred objavo spremembe Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava (Uradni list RS št. 31/16) v Uradnem listu
RS št. 67/2021, ki je tako usklajen z zakonom, v imenovanje občinskemu svetu. Že prvi
dopis MJU z dne 18. 5. 2021 ugotavlja določene nepravilnosti, ki jih župan do danes ni
odpravil (preklic, umik izdaje sklepa o imenovanjih članov sveta), temveč je kršitev z
imenovanjem novih članov predstavnikov uporabnikov v svet zavoda, ponovil.
MJU predlaga, da se pri nadaljnjem sodelovanju upoštevajo določila Odloka, ki natančno
določa obveznosti direktorja, predsednika sveta in župana vse z namenom, da se njihova
pooblastila ne prekoračijo. Smatramo, da novo mnenje MJU tudi potrjuje njihovo stališče
z dne 18. 5. 2021, da župan ne more imenovati člane sveta javnega zavoda, čemur sledimo
tudi mi, in smo to izpostavili v dopisih županu občine ustanoviteljice, predvsem z dne 22.
2. 2021, 8. 3. 2021 in 14. 4. 2021 (javno objavljeno) in zajemajo tudi navedbe drugih kršitev
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, s čimer se članom sveta zavoda in direktorju jemljejo
pristojnosti iz Odloka in na kar sedaj opozarja MJU in sicer, da se naj določila Odloka
upoštevajo.
MJU navaja, da so za izrekanje in podajanje razlag o predpisih, ki jih je občina sprejela
sama, pristojni določeni organi (komisije, delovna telesa) Občine. Zato menimo, da je
podaja pojasnila, zakaj je brez podlage iz 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
občinski svet predčasno razrešil štiri člane sveta zavoda, nato predčasno brez predhodnega
poziva direktorja, kot to določa Odlok, imenoval štiri člane v novo sestavo sveta zavoda
pred potekom mandata obstoječemu svetu, nedvomno v domeni pristojne komisije Občine.
Glede t. i. predčasnega konstituiranja sveta pa zagotovo ne more biti pravna podlaga 19.
člen Odloka o ustanovitvi in 18. člen Statuta Občine Lendava, kot to navaja ustanoviteljica
zavoda. S sklicem konstitutivne seje župana (z neveljavnimi mandati članov sveta) je
župan presegel svoja pooblastila, saj Odlok sklic konstitutivne seje nalaga direktorju
zavoda po poteku mandata predhodnemu svetu in kateremu mandata ni možno predčasno
odvzeti, župan takšnih pravic nima.

Vsled zapisanega in prejetega mnenja MJU je nedvoumno, da na novo konstituiran svet
zavoda KKC Lendava, ni legitimno ustanovljen organ. V skladu z Odlokom o ustanovitvi
je direktor 26. 5. 2021 obvestil vse organe, katerih predstavniki so zastopani v svetu
zavoda o prenehanju mandata članov sveta zavoda in jih prosil, da do konca meseca julija
sporočijo za novo mandatno obdobje imenovane predstavnike v svet zavoda, in sicer štiri
predstavnike ustanovitelja in dva predstavnika uporabnikov s strani ustanoviteljice ter
dva predstavnika soustanovitelja. S tem se je začelo ustanavljanje sveta zavoda za novo
mandatno obdobje.

Dr. Albert Halász
direktor
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Zadeva: Poziv za ukrepanje v zvezi z nezakonitimi postopki Občine Lendava nezavezujoče mnenje

Spoštovani,
z vaše strani smo na Ministrstvo za javno upravo po izdaji opozorila za odpravo neskladnosti
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava z Zakonom o lokalni
samoupravi, pod št. 1002-527/2020-27 z dne 24. 2. 2021 prejeli več zahtevkov za podajo mnenj
o pravilnosti ravnanj župana pri imenovanju novih svetnikov v svet zavoda ter sklicu in vodenju
konstitutivne seje sveta zavoda na eni strani ter na drugi strani direktorja javnega zavoda, ki
tovrstnih ravnanj ne sprejema, ker vztraja pri stališču, da so v nasprotju z odlokom.
Ministrstvo za javno upravo je že pred izdajo opozorila seznanilo tako občino kot javni zavod, da
je pristojno za podajo mnenja 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 smotrnosti oziroma zakonitosti, ker so zanje pristojni
odločati drugi organi. Z navedenim želimo pojasniti, da so v splošnih aktih občine (Statut Občine
Lendava, Poslovnik Občine Lendava) določeni organi (komisije, delovna telesa), ki so pristojni
se izrekati in podajati razlago o predpisih, ki jih je občina sama sprejela.
Ministrstvo je prav tako pojasnilo pravni položaj razrešenih članov, ko je občinski svet imenoval
nove člane sveta zavoda, čeprav jim mandat po odloku še ni potekel, in sicer, da vlada oziroma
resorna ministrstva v odločanje župana in občinskih funkcionarjev nimajo pravice posegati. Ti
so namreč izvoljeni na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim
glasovanjem, med tem ko člane in predsednika sveta zavodov imenuje občinski svet. Glede na
navedeno imenovanje člana v svet javnega zavoda ni pravica, niti neposredna na zakon oprta
pravna korist člana, temveč gre za pravico do sodelovanja prebivalcev pri upravljanju javnih
zadev v skladu s 44. členom Ustave RS. Zakon o zavodih za izvrševanje te pravice namreč ni
predvidel posebnega pravnega varstva.

Glede na zgoraj navedeno ugotavljamo, da je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica –
Kulturni center Lendava (Uradni list RS št. 31/16) z zadnjo objavljeno spremembo v Uradnem
listu RS št. 67/2021 usklajen z zakonom, zato predlagamo, da morebitna nova imenovanja, ki
so se zgodila tik pred objavo odloka, predlagate v imenovanje občinskemu svetu. Istočasno
predlagamo, da v nadaljnjem sodelovanju dosledno upoštevate določila odloka, ki natančno
določa obveznosti direktorja, predsednika sveta in župana vse z namenom, da se njihova
pooblastila ne prekoračijo. Vsako drugo ravnanje, ki ni določeno v odloku ima lahko za
poslovanje in delovanja zavoda škodljive posledice.
Lepo pozdravljeni.
Saša JAZBEC
v. d. generalnega direktorja
Pripravila:
Samira Ališič Kovač
Sekretarka

Vročiti:
- Naslovnikoma
- arhiv. – tu.

