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ZADEVA:  1. korespondenčna seja  Sveta zavoda KKC Lendava  

 

 

Spoštovani,  

 

na podlagi  9. člena Poslovnika sveta KKC Lendava – LKKK, sklicujem 1. korespondenčno sejo  

Sveta javnega zavoda KKC Lendava – LKKK z naslednjo točko dnevnega reda: 

 

1. Potrditev predloga sklepa z obrazložitvijo, o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC 

Lendava, s katerim svet zavoda prične postopek razrešitve direktorja v skladu z aktom 

o ustanovitvi javnega zavoda in veljavnimi predpisi  

 

 

Obrazložitev k sklicu seje: 

 

Svet zavoda je na 3. in 4. seji sveta ugotovil, da so na podlagi pregleda realizacije in izvajanja 

sklepov sveta zavoda, s strani direktorja KKC Lendava in  zlasti na podlagi revizijskega poročila 

v povezavi s poslovanjem javnega zavoda KKC Lendava – LKKK, iz katerega jasno izhaja 

nenamenska poraba javnih sredstev zavoda, nastali utemeljeni razlogi za razrešitev v skladu s 

16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai 

Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 29/16).  

  

V skladu z drugim odstavkom 7. člena Poslovnika Sveta knjižnice bo gradivo k  točki dnevnega 

reda posredovano naknadno, zato je podana tudi kratka obrazložitev gradiva. Podrobnejšo  

obrazložitev bo vsebovalo tudi samo besedilo sklepa iz 1. točke dnevnega reda.   

 

V skladu z 9. členom Poslovnika Sveta Knjižnice vodi sejo predsednik sveta, zato podajam tudi 

navodila o vodenju poteka seje:  

 

Seja bo potekala v ponedeljek, 13.12.2021 s pričetkom ob 10. uri, in sicer prek elektronske 

pošte. Besedilo sklepa, o katerem boste glasovali, boste prejeli istega dne ob 9.55 ure v pdf 

formatu. Vljudno naprošam, da prejem elektronskega sporočila, ki vsebuje priponko z 

besedilom sklepa z obrazložitvijo dne 13.12.2021 potrdite s povratnim elektronskim sporočilom 

in obvezno na način »odgovori vsem«, in sicer najkasneje do 14. ure. V kolikor potrditvenega 

elektronskega sporočila ne boste poslali, se bo štelo, da se seje niste udeležili.  

 

Prosim, da besedilo sklepa pozorno preberete in o besedilu sklepa glasujete istega dne 

najkasneje do polnoči. Glasovanje po polnoči se šteje za neveljavno. Vljudno prosim tudi za 

povratno informacijo, če se boste glasovanja vzdržali. Glasujete s povratnim elektronskim 



sporočilom na način »odgovori vsem«, z naslednjim besedilom (manjkajoče podatke obvezno 

izpolnite):  

 

Član sveta zavoda KNJIŽNICA – KULTURNI CENTER LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS 

KÖZPONT,  _________ ___________, stanujoč ____________, v ___________ :  

 

 

      POTRJUJEM                                                                                                                       NE POTRJUJEM   

 

                                                              (ustrezno besedo podčrtajte) 

 

 

besedilo sklepa o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava, s čimer svet zavoda prične 

postopek razrešitve direktorja.  

 

Elektronsko sporočilo, iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidna vaša odločitev prosim 

pošljite na elektronski naslov predsednika sveta zavoda: robert.pozonec@gmail.com  v 

ponedeljek, 13. 12. 2021, najkasneje do polnoči.   

 

Glasovanje vsakega posameznega člana sveta zavoda bom shranil s posnetkom zaslona 

vsakega prejetega elektronskega sporočila in vam izid glasovanja sporočil po elektronski pošti 

najkasneje v torek, 14.12.2021 do 18. ure. Vsa korenspondenca te seje bo natisnjena in 

shranjena v arhivu sveta zavoda. O poteku seje se vodi tudi zapisnik, v skladu z 10. členom 

Poslovnika sveta knjižnice.  

 

Sklep bo potrjen, v kolikor ga potrdi večina članov Sveta zavoda.    

 

Besedilo sklepa z obrazložitvijo bo v ponedeljek, 13.12.2021 do 9.55 ure poslano na naslednje 

elektronske naslove:  

 

Dr. Zolti Kepe, namestnik predsednika sveta zavoda,  

elektronski naslov: 

kepe.zoltan@gmail.com  

 

Andrej Matjašec, član sveta zavoda,  

elektronski naslov:  

andrej.matjasec@varstroj.si 

 

Eva Šabjan, članica sveta zavoda,  

elektronski naslov:  

evisorama@gmail.com 

 

Igor Kulčar, član sveta zavoda  

Elektronski naslov:  

kulcar@windowslive.com 

 

Simona Hozjan  

elektronski naslov:  

simonahozjan@yahoo.de 

 

István Štefan Varga,  

elektronski naslov: 

stefanistvan.varga@gmail.com 

 

Eva Tivadar,  

elektronski naslov:  

evativadar@gmail.com 

 

Dejan Süč,  

elektronski naslov:   

mailto:robert.pozonec@gmail.com
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dejansuc@gmail.com 

 

 

Ker v Poslovniku sveta knjižnice korespondenčna seja postopkovno ni posebej opredeljena, 

prav pa ni opredeljeno, koga se na tovrstno sejo, poleg članov Sveta zavoda, sem na podlagi 

9. člena Poslovnika sveta knjižnice podal navodila o vodenju poteka seje in odločil, da se o 

navedeni seji direktorja zavoda zgolj seznani, ne pošlje pa se mu gradiva. Enako ravnanje velja 

za predstavnika sindikata zavoda.  

 

Gradivo za sejo, ki ga boste prejeli v ponedeljek, 13.12.2021, je namenjeno članom sveta 

zavoda in njenemu predsedniku za potrebe njihovega dela in za odločanje. Upoštevaje 

navedeno, se gradiva ne posreduje tretjim osebam. 

 

Vljudno prosim, da prejeta navodila upoštevate, da ne bi storili morebitne postopkovne 

napake.  

 

Za vsa vprašanja sem na voljo.  

 

Lepo pozdravljeni.      

 

                                                                                           Robert POŽONEC l. r.  
                                                                                            Predsednik sveta 

                                                                                                     KKC Lendava - LKKK 
 

 

Vročeno: (po e.pošti) : 

 

Dr. Zolti Kepe, namestnik predsednika sveta zavoda,  

elektronski naslov: 

kepe.zoltan@gmail.com  

 

Andrej Matjašec, član sveta zavoda,  

elektronski naslov:  

andrej.matjasec@varstroj.si 

 

Eva Šabjan, članica sveta zavoda,  

elektronski naslov:  

evisorama@gmail.com 

 

Igor Kulčar, član sveta zavoda  

Elektronski naslov:  

kulcar@windowslive.com 

 

Simona Hozjan  

elektronski naslov:  

simonahozjan@yahoo.de 

 

István Štefan Varga,  

elektronski naslov: 

stefanistvan.varga@gmail.com 

 

Eva Tivadar,  

elektronski naslov:  

evativadar@gmail.com 

 

Dejan Süč,  

elektronski naslov:   

dejansuc@gmail.com 
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