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Zadeva: Odgovor na vprašanje Janeza Somija pred 3. sejo občinskega sveta
Za pripravo odgovora ter za potrditev ali zavrnitev vaših trditev potrebujemo
več časa. Zato bomo odgovore pripravili do 4. ali 5. seje občinskega sveta.

mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester
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Občinska uprava
Közsségi Igazgatósság

Datum: 19.02.2015

MNENJE K UPORABI SINAGOGE V ČASU VOLILNE KAMPANJE LOKALNIH
VOLITEV 2014
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK – Uradni list RS, št. 41/07, 103/07,
105/08, 11/11 in 98/13) v svojem 4. in 5. odst. 4. člena dovoljuje organizacijo
predvolilnih shodov v tistih prostorih, ki so namenjeni predvsem javnim prireditvam, s
tem, da morajo biti prostori na voljo vsem organizatorjem volilne kampanje pod
enakimi pogoji. Pogoje mora objaviti lastnik ali upravljavec prostorov najpozneje 60
dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na
referendumu.
Torej navedena zakonodaja postavlja lastnika in upravljavca prostorov v isti položaj,
kar pomeni, da bi pogoje za organizatorje volilne kampanje mogel izdati ali lastnik ali
upravljavec prostorov. Glede na to, da se je pri tem dogodku Zavod za kulturo in
promocijo Lendava postavil v vlogo upravljavca, kar je dokazal tudi z dovoljenjem
za predstavitve liste kandidatov: Lista dr. Mihael Kasaš, Lista zaKoncuta.si in Lista
Lendava – tudi moja občina ter koalicija »Lendava – tudi moja občina« (predstavitev
kandidatke za županjo), bi mogel izdati tudi pogoje za organizatorje volilne
kampanje. Občina Lendava kot lastnik pred dogodki niti ni bila seznanjena z
uporabo teh prostorov, niti kot lastnik ni bila zaprošena za soglasje po njihovi uporabi,
uporabo teh prostorov niti ni načrtovala za te namene, zato tudi ni izdala pogojev
uporabe.
Tako iz vsega navedenega izhaja, da je vlogo upravljavca imel javni zavod, ki bi
mogel izdati tudi pogoje uporabe, kar ni bilo storjeno. Navedena opustitev
predstavlja prekršek po 37. členu ZVRK. Za nadzor nad izvajanjem določb ZVRK pa je
pristojen inšpektorat za notranje zadeve, zato tudi izrek o prekršku spada v njegovo
pristojnost. Iz tega vidika tudi ne gre za pristojnost Občinske volilne komisije, ki bi
podala mnenje v tej zadevi, vsled česar je tudi mnenje Službe za pravne in upravne
zadeve Občinske uprave Občine Lendava izdano le kot mnenje v konkretni zadevi.
Glede na navedeno je mogoče trditi, da je v danem primeru šlo za posredno
financiranje volilne kampanje in ne za prikrito financiranje, saj je bil dogodek javen,
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za katerega je vedela tudi lokalna skupnost, čeprav ne v vlogi lastnika, ki bi bil
zaprošen za soglasje k uporabi.
V izogib nadaljnjim takim in podobnim dogodkom pa se predlaga, da svet zavoda v
vlogi upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim
premoženjem določi pogoje uporabe enake za vse uporabnike, kakor tudi cenik za
tako rabo.

Služba za pravne in
upravne zadeve
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Stališče župana v zvezi z vprašanjem Janeza Somija glede koriščenja
javnega objekta sinagoga v politične namene (volilna kampanja na lokalnih
volitvah)
Na vprašanje občinskega svetnika Janeza Somija podajam svoje stališče.
Moje stališče temelji na pravnem mnenju Občinske uprave Občine Lendava z
dne 19.2.2015, iz katerega je razvidno, da je bila kršena volilna zakonodaja,
kakor tudi načelo dobrega gospodarja.
Osebno smatram, da vsi udeleženci volilne kampanje morajo poznati in
spoštovati predpise, ki se nanašajo na volilne in predvolilne aktivnosti. V času
lokalnih volitev je bilo več grobih kršitev teh predpisov. Reakcija okolja in
posameznikov bi morala slediti takrat, ko so se stvari dogajale. Sam sem se
teh predpisov in standardov dosledno držal, početja drugih pa ne želim
komentirati in jih prepuščam presoji javnosti.
Ravnanje javnega zavoda je problematično, ker gre za razpolaganje z javno
infrastrukturo. Zadeva je toliko bolj sporna, ker se je v letu 2014 uvedlo
sofinanciranje uporabe gledališke in kulturne dvorane tudi društvom z
območja občine Lendava in po tej logiki bi bilo potrebno sprejeti tudi pogoje
koriščenja za sinagogo. Zadevo je potrebno obravnavati na seji sveta
zavoda, ki je ob direktorju odgovoren za zakonitost in transparentnost
poslovanja.
Zaradi zagotovitve odgovornejšega upravljanja s sinagogo smo to nalogo s
25. 3. 2015 prenesli na javni zavod Galerija – Muzej Lendava.
mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester
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