Urad župana
Polgármesteri Hivatal

Lendava, 3. 11. 2016

Spoštovani gospod Peter Kuhar!

V zvezi z vašim odprtim pismom vam posredujem svoja stališča, ki jih bom predstavil
tudi na novembrski seji občinskega sveta. Hkrati se opravičujem, ker sem potreboval
nekoliko več časa, da vam odgovorim.
Ustava RS ni samo najvišji pravni akt, temveč tudi skupek civilizacijskih norm, po
katerih smo se dolžni ravnati vsi, ki živimo in delujemo na območju te države. Torej gre
za pomembno in zavezujočo zadevo za vse nas, pa tudi zame osebno. Zaščita
ustavnosti pa je temeljna naloga države, ki ima za to pristojne organe in institucije. V
občini korektno izvajamo pravne in druge norme, ki jih postavlja država in mislim, da
se pri tem v ničemer ne razlikujemo od drugih lokalnih skupnosti.
Občina Lendava ni bila organizator prireditve, ki jo navajate v svojem pismu. Žal se je
osebno nisem mogel udeležiti, ker je sovpadala z drugimi dogodki, ki smo jih imeli v
okviru praznovanja občinskega praznika. Obveščen sem bil, da je izvedba prireditve,
tako s strani organizatorjev kot tudi drugih obiskovalcev, bila korektna, uradni
nagovori pa prevajani v oba jezika.
Dvojezičnost se na narodnostno mešanih območjih izvaja na različnih ravneh in v
različnih situacijah. Posebej občutljiva področja so javna uprava, izobraževanje,
kultura, mediji in nasploh raba maternega jezika, kjer so pripadniki narodnosti deležni
tako imenovanih posebnih pravic. Te zadeve se urejajo na državi ravni, mi pa smo jih
dolžni izvajati v vsakodnevnem življenju. To praviloma poteka brez večjih težav. Sicer
poskušam razumeti vaše občutke, ki ste jih zapisali v pismu, in pomembno je da se o
njih tudi pogovarjamo, vendar moramo pri tem poudariti strpnost, saj ne želimo, da
bi se pripadniki večinskega in manjšinskega naroda počutili prizadete ali prikrajšane v
situacijah, na katere ne moremo vplivati.
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Življenja v večjezičnih skupnostih se ne da natanko predpisati, izvajati in nadzirati v
smislu uporabe jezikov. Pomemben je naš odnos do maternega jezika, državljanske
vzgoje in kulture sožitja. To so vrednote, za katere je potrebno skrbeti na vseh ravneh.
Osebno in kot župan se za to zavzemam. Po mojem prepričanju je zakladnica
dvojezičnega območja tako imenovana funkcionalna dvojezičnost, ki je odraz srčne
kulture in medsebojnega spoštovanja tukaj živečih ljudi.
Prijazno vas vabim, da nas obiščete in se veselim srečanja ter pogovora z vami.

Lepo vas pozdravljam!

mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester
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