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GRADIVO ZA 9. SEJO OBČINSKEGA SVETA
RAZREŠITEV IN IMENOVANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH
ZAVODOV: KNJIŽNICE – KULTURNEGA CENTRA
LENDAVA, ZAVODA ZA TURIZEM IN RAZVOJ LENDAVA IN
LJUDSKE UNIVERZE LENDAVA
I. Svet javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava
Na podlagi 16. člena Statuta občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17,
5/19 in 37/19), je občinski svet občine Lendava na svoji ____________
seji dne ______sprejel naslednji
SKLEP
1.
Iz sveta javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava se
predčasno, zaradi nezdružljivosti funkcije podžupana razreši dosedanji
član Igor Kulčar, Trimlini 55, 9220 Lendava (Lendava – tudi moja
občina) in se za preostanek mandatne dobe imenuje nadomestni član
sveta, Helena Antolin Tibaut, Gaberje, Kolonija 3, 9220 Lendava.
2.
Sklep velja z dnem sprejema.

II. Svet javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava
Na podlagi 16. člena Statuta občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17,
5/19 in 37/19), je občinski svet občine Lendava na svoji ____________
seji dne ______sprejel naslednji
SKLEP
1.
Iz sveta javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava se
predčasno, zaradi nezdružljivosti funkcije podžupana razreši dosedanji
član Ivan Koncut, Ulica Heroja Mohorja 13, 9220 Lendava (SD) in se
za preostanek mandatne dobe imenuje nadomestni član sveta Timea
Gönc, stanujoča Gornji Lakoš, Cvetna ulica 1, 9220 Lendava.

2.
Sklep velja z dnem sprejema

III.Svet javnega zavoda Ljudska univerza Lendava
Na podlagi 16. člena Statuta občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17,
5/19 in 37/19), je občinski svet občine Lendava na svoji ____________
seji dne ______sprejel naslednji
SKLEP
1.
Iz sveta javnega zavoda Ljudska univerza Lendava se predčasno,
zaradi poteka mandata člana občinskega sveta razreši mag. Anton
Balažek, Kolodvorska ulica 22/b, 9220 Lendava in se za preostanek
mandatne dobe imenuje nadomestni član sveta, Drago Nađ, Lendavske
gorice 547, 9220 Lendava.
2.
Sklep velja z dnem sprejema.
Priprava gradiva:

Oddelek za upravne in skupne zadeve

Predhodna
obravnava:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Povzetek vsebine
odloka oziroma
gradiva:

Z dnem 1.10.2019 je župan občine za podžupana imenoval Igorja
Kulčar, člana občinskega sveta, ki je na zadnjih lokalnih volitvah za
svet kandidiral na listi LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA ter Ivana
Koncuta, kandidata z liste SD.
Občinski svet je ob imenovanju predstavnikov občine v svete javnih
zavodov na svoji 4. seji dne 6.3.2019 za člana sveta javnega zavoda
Knjižnica – Kulturni center Lendava imenoval tudi Igorja Kulčar, za
člana sveta javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava pa
Ivana Koncuta.
Po določilih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije podžupan
ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali
zastopanja v javnih zavodih, skladih, agencijah in drugih osebah
javnega ali zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec
javnega pooblastila ali izvajalec javne službe.

Ta omejitev oziroma prepoved velja v primerih, ko podžupan opravlja
funkcijo v občini, ki je s katerim od navedenih subjektov
ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana.
Ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava je
Občina Lendava, kjer g. Kulčar opravlja funkcijo podžupana. Prav tako
je ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava,
Občina Lendava, kjer funkcijo podžupana prav tako opravlja Ivan
Koncut.
Zato je potrebno g. Kulčarja kot člana sveta javnega zavoda Knjižnica
– Kulturni center Lendava razrešiti in v ta organ imenovati
nadomestnega člana kot predstavnika občine. Prav tako je potrebno g.
Koncuta kot člana sveta javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj
Lendava razrešiti in v ta organ imenovati nadomestnega člana kot
predstavnika občine.
Dne 14.10.2019 je mag. Anton Balažek, član občinskega sveta, ki je na
zadnjih lokalnih volitvah kandidiral na listi DeSus, podal odstopno
izjavo. Z istim dnem mu je na podlagi zakona prenehal mandat.
Na podlagi petega odstavka 16. člena Statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19), s prenehanjem mandata članom
občinskega sveta preneha mandat v vseh občinskih organih in organih
javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega
sveta. Članstvo v teh organih preneha z časovnim zamikom imenovanja
novih članov.
Ker je občinski svet na svoji 4. redni seji dne 6.3.2019 za člana sveta
javnega zavoda Ljudska univerza Lendava imenoval mag. Antona
Balažek in kateremu je zaradi odstopa prenehal tudi mandat člana sveta
javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, je potrebno v ta organ
imenovati nadomestnega člana kot predstavnika občine.
Pravilo, ki mu v občini sledimo je, da se v primeru nadomestnega
imenovanja novi kandidat imenuje z iste liste kot je bil predhodni
kandidat. Zato so bili predstavniki list SD, Lista – Lendava tudi moja
občina in DeSUS pozvani k podaji predlogov za nadomestne člane
svetov javnih zavodov. Prejete predloge je na svoji 4. seji dne
12.11.2019 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter ob tem sprejela naslednja naslednje sklepe:
S K L E P (1)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu
svetu predlaga, da v svetu javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center
Lendava zaradi nezdružljivosti funkcije podžupana razreši dosedanjega
člana Igorja Kulčar, Trimlini 55, 9220 Lendava (Lendava – tudi moja

občina) in za preostanek mandatne dobe imenuje nadomestnega člana
sveta, Heleno Antolin Tibaut, Gaberje, Kolonija 3, 9220 Lendava.
S K L E P (2)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu
svetu predlaga, da v svetu javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj
Lendava zaradi nezdružljivosti funkcije podžupana razreši dosedanjega
člana Ivana Koncut, Ulica Heroja Mohorja 13, 9220 Lendava (SD) in
za preostanek mandatne dobe imenuje nadomestnega člana sveta,
Timeo Gönc, stanujočo v Gornjem Lakošu, Cvetna ulica 1, 9220
Lendava.
S K L E P (3)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu
svetu predlaga, da zaradi poteka mandata člana občinskega sveta mag.
Antona Balažek, Kolodvorska ulica 22/b, 9220 Lendava, člana sveta
javnega zavoda Ljudska univerza Lendava za preostanek mandatne
dobe imenuje nadomestnega člana sveta, Draga Nađ, Lendavske gorice
547, 9220 Lendava.
Z navedenim je predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za predčasno razrešitev in nadomestno imenovanje članov
svetov javnih zavodov utemeljen in se občinskemu svetu predlaga, da
vse predloge sklepov sprejme v predloženi obliki.

Presoja posledic:

Z razrešitvijo dosedanjih članov svetov javnih zavodov, ki so nastopili
funkcijo podžupanov in z imenovanjem novih – nadomestnih članov
svetov zavodov bo odpravljena nezdružljivost funkcije podžupana
občine in člana sveta javnega zavoda (KKC Lendava in ZTR Lendava).
Z imenovanjem novega – nadomestnega člana sveta javnega zavoda
bo ustanoviteljica tega zavoda (Občina Lendava) polnopravno
zastopana v svetu javnega zavoda (Ljudska univerza Lendava).

