ZAPISNIK
9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Lendava z dne 14.2.2018 za obravnavo in
sprejem:
1. Predloga sklepa o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava
/Galéria – Múzeum Lendva
K 1. točki dnevnega reda:
Predloga sklepa o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava
/Galéria – Múzeum Lendva
Gradivo t. j. Predlog sklepa o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Galerija Muzej
Lendava /Galéria – Múzeum Lendva in glasovnica sta bili članom sveta posredovani skupaj z
dopisom dne 12.2.2018 (posredovano gradivo je sestavni del arhivskega zapisnika).
Od 19 poslanih predlogov sklepa o sprejemu Predloga sklepa o imenovanju v.d. direktorja
javnega zavoda Galerija Muzej Lendava /Galéria – Múzeum Lendva je do vključno srede,
14.2.2018 bilo vrnjenih izpolnjenih in podpisanih 13 (trinajst) glasovnic o predlogu sklepa.
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Unger Marija (Lista Anton
Balažek–županova lista), Ferenc Horváth (Predstavnik madžarske narodne skupnosti),
Peter Novak (N.Si), Kutnjak Đanino (Lista Anton Balažek–županova lista), Gyöngyi
Horvat (SDS), Jožef Gerenčer (SMC), Drago Nađ (DeSUS), Janez Somi (SDS), Robert
Berki (Lista delovna mesta mladim), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti),
Olga Požgai Horvat (Lista Anton Balažek–županova lista), Gabriela Sobočan (SMC) in
Terezija Cuk (DeSUS).
Dne 13.2.2018 je član občinskega sveta Ivan Koncut (Lista zaKoncuta.si) postavil naslednje
vprašanje:
» Glede na dejstvo, da mora tudi vršilec dolžnosti direktorja izpolnjevati vse pogoje, ki so
predpisani za direktorja, prosim predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da v primeru kandidata za v.d. direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej
Lendava, predloži verodostojno potrdilo, iz katerega bi nedvoumno izhajalo:
- da ima kandidat osvojeno znanje tujega jezika na višji ravni (B2, C1 ali C2), ki ga
dokazuje verodostojen certifikat, oziroma potrdilo Državnega izpitnega centra po
metodologiji umeščanja izpitov iz tujih jezikov, v Skupni evropski jezikovni okvir.«
Dne 14.2.2018 je občinska uprava posredovala odgovor sledeče vsebine:
»Predlagana kandidatka je opravila izobraževanje iz tujega jezika (nem) na Goethe Institut
na Dunaju leta 1992 in opravila centralni izpit na visoki stopnji.
Kandidatka je bila z istimi pogoji glede znanja tujega jezika imenovana za direktorico
javnega zavoda GML tudi v prejšnjem mandatu in izpolnjevanje pogojev iste kandidatke sta
takrat potrdila tudi Inšpektorat RS za delo in Upravno sodišče RS.

Dne 13.2.2018 je član občinskega sveta Igor Kulčar (Lista Lendava tudi moja občina)
posredoval naslednje vprašanje:
»V smislu lažjega in preudarnega odločanja, bi Vas prosil za nekaj kratkih informacij:
1. Kdo je predsednik Sveta zavoda GML?
2. Na podlagi katerega člena Odloka o ustanovitvi GML ( 45/2009), je predsednik Sveta
zavoda, pravno in moralno, dolžan ali upravičen izražati svoje osebno mnenje o
posameznem kandidatu?
3. V materialu predloga sklepa navajate, da je župan predsedniku Sveta zavoda podal
predlog za dva možna kandidata za imenovanje v.d. direktorja. Zakaj oba kandidata
ne moreta biti na glasovnici?
4. Rok za oddajo glasovnic ste navedli » najkasneje do srede, 14.2.2018«. To naj
razumem oz. pomeni v torek do 23.59 ali tudi vključno sredo?«
Odgovor je podala občinske uprava dne 14.2.2018 in sicer:
»Čeprav menimo, da vaša vprašanja niso neposredno povezana z odločanjem o v.d.
direktorju javnega zavoda GML, vam posredujemo sledeče odgovore:
1. Predsednik sveta zavoda GML je Peter Novak.
2. Predsednik sveta zavoda zastopa svet zavoda in je bil zaprošen za neobvezujoče mnenje,
ki ga predlagatelj pri svojem predlogu upošteva oziroma neupošteva. Župan občine kot
predlagatelj v tej zadevi ima pred uvrstitvijo predloga na Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja pravico se posvetovati z osebami in organi po svoji
prosti presoji, v tem primeru se je odločil za posvetovanje s predsednikom sveta zavoda,
saj morata pri poslovanju zavoda direktor in svet zavoda medsebojno sodelovati.
3. Na glasovnici je po sklepu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
navedena Beata Lazar, sedanja direktorica zavoda. Torej Komisija občinskemu svetu
predlaga za imenovanje v.d. direktorja GML kandidatko Beato Lazar, zato v tem
primeru na glasovnici ne moreta biti navedena dva kandidata.
4. Glasovnice lahko vrnete vključno do srede, torej celi delovni dan 14.2.2018.«
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 12 (dvanajst) članov sveta, PROTI je glasoval
1 (en) član občinskega sveta.
Sprejet je bil
s k l e p š t. 342:
1. Zaradi neizbire kandidata za direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava
/Galéria –Múzeum Lendava, občinski svet za v.d. direktorja javnega zavoda Galerija
– Muzej Lendava /Galéria –Múzeum Lendva, imenuje BEATO LAZAR, roj.
25.5.1970, iz Lendave, Kidričeva ulica 28, dosedanjo direktorico zavoda in sicer do
imenovanja direktorja tega zavoda po ponovljenem javnem razpisu, vendar največ za
dobo treh mesecev.
2. Mandat v.d. začne teči 14.2.2018 in traja do 13.5.2018.
3. Ta sklep velja z dnem sprejema.
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