
albert
Pencil

albert
Pencil

albert
Pencil





 

 

Celje, 08. 03. 2021 
 
OBČINA LENDAVA 
župan g. Janez MAGYAR 
Glavna ulica 20 
9220 Lendava 
 
poslano po e-mailu: janez.magyar@lendava.si 
 
 
 
 
ZADEVA:  Odgovor  
ZVEZA: Sklic seje sveta KKC Lendava – dopis z dne 05. 03. 2021 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
 
po že izkazanemu pooblastilu zastopamo Knjižnico – Kulturni center Lendava, Glavna ulica 12, 9220 
Lendava, ki jo zastopa direktor dr. Albert Halász (v nadaljnem besedilu: naša stranka).  
 
Z dopisom z dne 05. 03. 2021, posredovanim po elektronski pošti, ste na našo stranko naslovili prošnjo k 
sklicu konstitutivne seje ob upoštevanju novih imenovanj predstavnikov ustanovitelja, predstavnikov 
soustanovitelja in predstavnikov uporabnikov.  
 
Kot smo Vas že obvestili z dopisom z dne 22. 02. 2021, v konkretnem primeru niso izpolnjeni pogoji za 
sklic konstitutivne seje sveta javnega zavoda, iz razlogov, ki smo Vam jih že podali in jih bomo na kratko 
ponovili še enkrat v nadaljevanju. 
 
V skladu z Odlokom je bil svet zavoda KKC Lendava konstituiran za mandatno obdobje petih let. Ker je bil 
svet zavoda konstituiran dne 30. 8. 2016, se mandat obstoječemu svetu zavoda izteče šele 30. 8. 2021. Ob 
tem dodajamo, da je mandat članov sveta zavoda nedvoumno vezan na mandatno obdobje sveta zavoda, 
kot to izhaja iz 2. odstavka 19. člena Odloka, pri čemer za predhodno prenehanje sveta zavoda ni nobene 
pravne podlage. Pravna podlaga za t.i. predčasno konstituiranje sveta zavoda tudi ne more biti 19. člen 
Odloka in 18. člen Statuta Občine Lendava, kot to navaja občina ustanoviteljica v svojih dopisih, gradivih, 
sklepih. 
 
Občina ustanoviteljica lahko v skladu s svojimi pristojnostmi posameznega člana sveta zavoda le razreši 
(pod pogoji iz 19. člena Odloka) in nato imenuje novega člana do izteka mandata po istem postopku kot 
je bil imenovani predhodno razrešeni član. Vsi na novo imenovani člani s strani občine ustanoviteljice 
bodo tako lahko imeli le status t.i. nadomestnih članov, v kolikor bo svet zavoda seveda veljavno verificiral 



 

 

njihove mandate. Na tem mestu zato že sedaj opozarjamo, da je v konkretnem primeru sporen odpoklic 
članice sveta zavoda Rahele Hojnik Kelenc. V ta namen je Rahela Hojnik Kelenc na svet zavoda dne 4. 3. 
2021 že naslovila predlog, da se mandat njeni nadomestni članici Lili Kepe Kocon ne verificira, saj 
predhodno niso bili izpolnjeni pogoji za njen odpoklic. 
 
Ob tem še navajamo, da občina ustanoviteljica še vedno popolnoma ignorira vse dopise Ministrstva za 
javno upravo (dopis št. 1002-527/2020/2 z dne 5. 5. 2020, dopis št. 1002-527/2020-6 z dne 18. 5. 2020, 
dopis št. 1002-527/2020-17 z dne 5. 8. 2020), iz katerih popolnoma jasno izhaja: 

- da 19. člen Odloka natančno določa razloge za predčasno razrešitev mandata članov,  
- da je pristojni organ pri svojem odločanju zavezan spoštovati določbe, ki jih je v ustanovitvenem 

aktu sprejel, 
- da ministrstvo predlaga, da se župan ponovno opredeli do imenovanja novih predstavnikov (npr. 

s preklicem, umikom izdaje sklepa, ipd.), ter  
- da imenovanje novih predstavnikov nima pravnega učinka na prvotno imenovano sestavo sveta 

zavoda. 
 
Občina ustanoviteljica vse do danes tako ni storila še ničesar, da bi popravila nepravilnost postopanja pri 
imenovanju novih predstavnikov uporabnikov v letu 2019, ampak ravno nasprotno še naprej vehementno 
vztraja pri stališču, da predsednica sveta zavoda Silvija Hajdinjak Prendl nima veljavnega mandata. S 
takšnim stališčem ter s pozivanjem članom sveta, da se veljavno sklicnaih sej naj ne udeležijo, pa občina 
ustanoviteljica povzroča ogromne težave, ki se kažejo v delovanju sveta zavoda. 
 
Sicer pa v nobenem primeru  imenovanje novih predstavnikov ustanovitelja, predstavnikov 
soustanovitelja in predstavnikov uporabnikov v februarju 2021 nima za posledice konstituiranja novega 
sveta zavoda. Izpolnitev vaše prošnje (sklic konstitutivne seje), bi za našo stranko pomenilo protipravno 
dejanje oziroma z drugimi besedami, s takšnimi dopisi (prošnjami) silite našo stranko k nezakonitemu 
oziroma protipravnemu ravnanju. 
 
Vsled vsemu navedenemu, naša stranka ne more izvršiti volje občine ustanoviteljice po sklicu 
konstitutivne seje, saj za tovrstno ravnanje ne obstaja nikakršna pravna in dejanska podlaga. Na občino 
ustanoviteljico tako podajamo nasprotno prošnjo, da nemudoma preneha s tovrstnimi pozivi, saj jih 
naša stranka zaradi pravnih omejitev ne more izpolniti. V kolikor je v interesu občine resnično želja v 
delovanju dobrobit zavoda, naj nemudoma odstopi od svojih namer, ki v resnici samo še povečujejo in 
poglabljajo težave pri delovanju sveta zavoda. Navedeno prošnjo na Vas naslavljamo v dobri veri in v 
upanju, da ne bo ostala samo črka na papirju.  
 
 
 
S spoštovanjem. 

 
 Center za pravno pomoč d.o.o. 
                                                                     Tamara Kovačič, mag. Prava, l.r. 

                                              pravna svetovalka 
 
 
 



 

 

 
 

 
Vročiti: 

 naslovniku, po e-pošti, 

 v vednost članom sveta zavoda, 

 spis, tukaj. 

 
 
 



 

 

Celje, 22. 02. 2021 
 
OBČINA LENDAVA 
župan g. Janez MAGYAR 
Glavna ulica 20 
9220 Lendava 
 
poslano po e-mailu: obcina@lendava.si 
 
 
 
 
ZADEVA:  Odgovor  
ZVEZA: Seja sveta zavoda – 22. 2. 2021 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
 
po že izkazanemu pooblastilu zastopamo Knjižnico – Kulturni center Lendava, Glavna ulica 12, 9220 
Lendava, ki jo zastopa direktor dr. Albert Halász (v nadaljnem besedilu: naša stranka).  
 
Z dopisom z dne 18. 2. 2021 ste našo stranko med drugim (posredno) pozvali k sklicu konstitutivne seje 
ob upoštevanju novih imenovanj.  
 
Uvodoma želimo pojasniti, da je naša stranka sklicala 22. redno sejo sveta zavoda skladno s pravili Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 
(Uradni list RS, štev. 31/16, v nadaljevanju: Odlok) in Poslovnikom sveta knjižnoice - Kulturnega centra 
Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ. Skladno z vabilom bo 22. redna seja sveta zavoda 
potekala dne 22. 2. 2021 ob 16. uri. 
 
V konkretnem primeru ni pravne podlage za sklic konstitutivne seje, iz razlogov navedenih v 
nadaljevanju. 
 
Mandat članov sveta zavoda je namreč vezan na mandatno obdobje sveta zavoda, kot to izhaja tudi iz 2. 
odstavka 19. člena Odloka, pri čemer za predhodno prenehanje sveta zavoda ni nobene pravne podlage. 
Pravna podlaga za t.i. predčasno konstituiranje sveta zavoda tudi ne more biti 19. člen Odloka in 18. člen 
Statuta Občine Lendava, kot to navaja občina ustanoviteljica v svojih dopisih, gradivih, sklepih. 
 
Občina ustanoviteljica lahko v skladu s svojimi pristojnostmi posameznega člana sveta zavoda le razreši 
(pod pogoji iz 19. člena Odloka) in nato imenuje novega člana do izteka mandata po istem postopku kot 
je bil imenovani predhodno razrešeni član. Vsi na novo imenovani člani s strani občine ustanoviteljice 
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bodo tako lahko imeli le status t.i. nadomestnih članov, v kolikor bo svet zavoda seveda veljavno verificiral 
njihove mandate. V nobenem primeru pa že sedaj njihovo imenovanje nima za posledice konstituiranja 
novega sveta zavoda. 
 
Vsled vsemu navedenemu, naša stranka ne more izvršiti volje občine ustanoviteljice po sklicu 
konstitutivne seje, saj za tovrstno ravnanje ne obstaja nikakršna pravna in dejanska podlaga. 
 
 
 
 
S spoštovanjem. 

 
 Center za pravno pomoč d.o.o. 
                                                                     Tamara Kovačič, mag. Prava, l.r. 

                                              pravna svetovalka 
 
 
 
 
 

 
Vročiti: 

 naslovniku, po e-pošti, 

 v vednost članom sveta zavoda, 

 spis, tukaj. 

 
 
 



 

 

Celje, 05. 02. 2021 
 
OBČINA LENDAVA 
župan g. Janez MAGYAR 
Glavna ulica 20 
9220 Lendava 
 
 
 
 
ZADEVA:  Odgovor  
ZVEZA: Sklic seje sveta zavoda z dne 04. 02. 2021 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
po že izkazanemu pooblastilu zastopamo Knjižnico – Kulturni center Lendava, Glavna ulica 12, 9220 
Lendava, ki jo zastopa direktor dr. Albert Halász, po pooblastilu, ki ga prilagamo, pa smo v tej zadevi 
prevzeli tudi zastopanje predsednice sveta zavoda Silvije Hajdinjak Prendl. 
 
Na svet zavoda Knjižnice – Kulturni center Lendava, ste naslovili sklic seje sveta zavoda z obrazložitvijo, da 
ob smiselni uporabi 8. odstavka 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center 
Lendava Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, štev. 31/16, v nadaljevanju: Odlok) 
sklicujete sejo sveta zavoda za dne 10. 2. 2021 ob 15. 30 uri v prostorih nekdanje »Krone« na Glavni ulici 
20 v Lendavi. 
 
8. odstavek 18. člena Odloka določa, da predsednik sveta mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije 
člani sveta, direktor ali župan občine ustanoviteljice. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od 
pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan občine ustanoviteljice. 
 
V konkretnem primeru, predsednica sveta zavoda, Slivija Hajdinjak Prendl, (predhodno) ni prejela vaše 
zahteve za sklic seje, zaradi česar niso izpolnjeni pogoji, da lahko samostojno skličete sejo sveta zavoda. 
Vsled navedenemu zato zaključujemo, da so bile pri vašem sklicu seje sveta zavoda storjene številne 
proceduralne/postopkovne nepravilnosti, v posledici česar je sklic seje sveta zavoda v celoti nezakonit.  
 
V pravni teoriji in sodni praksi ni sporno, da so sklepi, sprejeti na nezakonito sklicani seji sveta zavoda, 
nični. Direktor javnega zavoda Knjižnice – Kulturni center Lendava zato že na tem mestu opozarja, da ne 
bo upošteval in spoštoval morebitnih sklepov, ki bodo sprejeti na nezakonito sklicani seji sveta zavoda. 
 
Sporni nezakoniti sklic seje sveta zavoda, ponovno izkazuje, da s svojim ravnanjem občutno presegate 
vsa svoja pooblastila in prestopate meje uradnih pravic, v posledici vaših ravnanj pa javnemu zavodu 



 

 

nastaja škoda. Vaša ravnanja tako v celoti izpolnjujejo elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic (257. člen Kazenskega zakonika). 
 
Prav tako vam ponovno predlagamo, da si pregledate zakonske podlage, ki zavodu nalagajo nujnost 
podaje obrazložitve glede vira zagotavljanja sredstev za izplačilo dela plače direktorja iz naslova 
povečanega obsega dela, saj zakonsko predpisane okoliščine za takšno obrazložitev niso podane. Iz 
zapisnikov sej sveta prav tako jasno izhaja, na kakšni podlagi je svet zavoda odločitev sprejel. 
 
Na tem mestu dodatno ponovno zavračamo stališče ustanovitelja, da svet zavoda ni konstituiran. Našemu 
stališču nenazadnje pritrjuje tudi dejstvo, da je župan občine, sicer nezakonito sklical redno in ne 
konstitutivne seje sveta zavoda. Svet zavoda sklicuje predsednica sveta zavoda, ki ima veljaven mandat, 
kar so dosedaj, kot nesporno, ugotovili že vsi pristojni organi. 
 
Za konec vas še obveščamo, da se direktor Knjižnice – Kulturni center Lendava, dr. Albert Halász, in 
predsednica sveta zavoda, Silvija Hajdinjak Prendl, nezakonito sklicane seje ne bosta udeležila, ostalim 
članom sveta zavoda pa bo posredovan predlog, naj se nezakonito sklicane seje prav tako ne udeležijo. 
 
 
S spoštovanjem. 

 
 Center za pravno pomoč d.o.o. 

                                                              Tamara Kovačič, mag. prava 
                                              pravna svetovalka 

 
 
 
 
 
Priloge: 

− pooblastilo. 

 
Vročiti: 

− naslovniku, po pošti (R), 

− spis, tukaj. 
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