
Spoštovani,  

 

sicer ne vem točno zakaj se mi na zasebni elektronski naslov pošilja zadeve, vezane na 

službene stvari v javnem zavodu Knjižnica-kulturni center Lendava. Za uporabo zasebnega 

elektronskega naslova nisem podal nobenega dovoljenja. V službenem času zasebnega 

elektronskega naslova ne preverjam, zato sem gradivo za korespondenčno sejo videl šele 

popoldan, okoli 16. ure dne 13.12.2021.  

 

 

Verjamem, da tak način glasovanja, kot ste ga navedli v obrazložitvi k sklicu seje (v prilogi), 

sicer datirani na 7.12.2021, a smo jo svetniki prejeli šele 11.12.2021 ob 16:04 uri, ni 

najboljši, ampak sprejemam, da so to vaša navodila kot navodila sklicatelja seje. Strinjam se 

z mnenjem drugega svetnika sveta javnega zavoda glede vprašljivosti pravnih podlag za 

navedene omejitve in pravila. Javno izjavljam, da sem kljub navodilom sklicatelja, da se 

potrdi prejem z “odgovori vsem” in glasovanje z “odgovori vsem”, sam prejel le 4 potrditve 

prejema gradiva s strani članov sveta javnega zavoda. Podobno sem prejel z “odgovori vsem” 

tudi le 4 glasovnice članov sveta javnega zavoda. Do polnoči dne 13.12.2021 sem tako prejel 

le te glasovnice, kar sem pripravljen povedati in dokazati tudi na uradnih instancah. Glede na 

pravila seje, ki ste jih sami postavili, bi moral biti zapisnik s priloženimi zajemi zaslonov biti 

poslan do 18:00 dne 14.12.2021.  

 

 

Ugotavljam, da smo neko obvestilo z naslovom »Izidi glasovanja« prejeli krepko po tem času 

(14.12.2021, 22:42) in tudi v osebno zame nesprejemljivi obliki, brez navedenih zajemov 

zaslonov, ki bi morali biti glede na navodil o seji del zapisnika. O slovnični in formalni 

pravilnosti se ne mislim izjasnjevati. Kot legitimno izbrani in polnopravni član sveta javnega 

zavoda Knjižnice-kulturnega sveta Lendava, ki ste ga na zadnjo sejo slučajno pozabili 

povabiti, vas ne prosim, ampak zahtevam, da upoštevate pravila in navodila za izvedbo seje, 

kot ste nam jih poslali, vključno z zajemi zaslonov. Poraja se namreč veliko dvomov glede 

same izvedbe seje. Poraja se namreč veliko dvomov glede same izvedbe seje. Tišina, ki traja 

že nekaj dni o rezultatih glasovanja je zame osebno zelo zgovorna. 

 

Zame osebno, glede na glasovnice, ki sem jih prejel na način »odgovori vsem«, ki ste ga sam, 

kot sklicatelj zahtevali, je rezultat glasovanja jasen in nesporen, torej trije (3) glasovi ZA in 

en (1) glas VZDRŽAN. Po mojem razumevanju, glede na to da ima svet 9 članov, sklep torej 

ni potrjen. 

 

Sam ne želim sodelovati v nobenih nezakonitostih, ki bi lahko nastala z kakršnimkoli 

potencialnim prirejanjem rezultatov glasovanja po domnevni želji tretjih oseb. Verjamem, da 

še živimo v demokratični občini in državi. 

 

Lep pozdrav, Dejan Süč 

 

Op. Ta izjava bo z izbrisanimi osebnimi podatki in vključenimi prilogami poslana tudi 

sredstvom javnega obveščanja. 

 
 
 
 
 

 


