
 
 

 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA 
LENDVA KÖZÖSSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG 

Skrajšano ime organa: MSNSOL/LKMNÖK 

Odgovorna uradna 
oseba: 

JUDITA VIDA TÖRNAR, predsednica Sveta MSNSOL 

Datum prve objave 
kataloga: 

19. 03. 2018 

Datum zadnje 
spremembe: 

19. 03. 2018 

Katalog je dostopen 
na spletnem naslovu: 

www.lendva.info 

Druge oblike 
kataloga: 

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu organa: Mlinska ulica 6A, 9220 Lendava  

 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis 
delovnega področja 
organa: 

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava je organizacija, ki na ravni 
Občine Lendava zagotavlja pravice v Sloveniji živeče madžarske avtohtone narodne 
skupnosti. Njena organizacijska oblika je samoupravna narodna skupnost in je v skladu z 
Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih. 
 
Najpomembnejša naloga MSNSOL je spodbujati in organizirati dejavnosti, ki prispevajo k 
ohranjanju nacionalne identitete pripadnikov madžarske skupnosti v Lendavi. 

Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih enot 

/ 

Organigram organa                              

                        
  

 

MSNSOL 

SVET MSNSOL ● NADZORNA KOMISIJA 

 
● STATUTARNO PRAVNA 

KOMISIJA 
 

● RAZPISNA KOMISIJA 

 
● KOMISIJA EUROMUR D.O.O. 

 

PREDSEDNIK 

URAD MSNSOL 



2.c Kontaktni podatki uradne osebe/oseb, pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:  Judita Vida Törnar, predsednica Sveta MSNSOL, Mlinska ulica 6A, 9220 Lendava, 02 
577 27 20, vidatj@lendva.info 

 Alexandra Feher Horváth, pravnica urada MSNSOL, Mlinska ulica 6A, 9220 Lendava, 
02 577 27 20, alexandra@lendva.info 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa 
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi Povezava na državni register predpisov: 
ZAKON O SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTIH 
USTAVA RS 

Predpisi EU  Povezava na evropski register predpisov 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

 / 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

 / 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 / 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

 / 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 / 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih 
dokumentov 

Notranji predpisi 
 

 Statut MSNSOL 

 Poslovnik MSNSOL 

 Pravilnik o izplačilih in povračilih stroškov funkcionarjem in članom delovnih teles 
MSNSOL 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

 Pravilnik o subvencioniranju visokošolskega študija 

 Pravilnik o finančni podpori za civilne organizacije 

 Pravilnik o finančni podpori zavodov, kjer je MSNSOL  soustanovitelj  

 Akt o sistemizaciji delovnih mest v MSNSOL 

 Zaključni računi 

 Letna poročila 

 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij: 

 Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih 
straneh MSNSOL. Za dostop je potreben internetni brskalnik. 

 Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z 
informacijami: Mlinska ulica 6A, 9220 Lendava, ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 
11.00 ure in od 12.00 do 14.30, sreda od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 16.30, petek 
od 8.00 do 12.00 ure. 

 Dostopnost do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je urejena 
v skladu z 12. členom uredbe, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v 
tiskani obliki. 

 Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja. 

 MSNSOL lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z 
večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja. Večina informacij, primernih za 
ponovno uporabo, je že objavljena na spletni strani. V kolikor le-te niso na voljo, jih 
na zahtevo posredujemo. Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir 
podatkov. 

 
 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH  INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 /  

 
 podpis odgovorne osebe 

mailto:vidatj@lendva.info
mailto:alexandra@lendva.info
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO899
http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
http://www.muravidek.si/wp-content/uploads/2015/07/alapszabalyzat2015slo.pdf
http://www.muravidek.si/wp-content/uploads/2011/04/poslovnik.pdf
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/uredba-o-posredovanju-in-ponovni-uporabi-informacij-javnega-znacaja/
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja/uredba-o-posredovanju-in-ponovni-uporabi-informacij-javnega-znacaja/

