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Na podlagi 64. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/33) in 10. člena Zakona 

o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 94/65) je Svet Pomurske madžarske 

samoupravne narodne skupnosti na svoji 5. redni seji, dne 27. maja 2015 sprejel Statut 

Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. 

 

 

STATUT  

POMURSKE MADŽARSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

 

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (v nadaljevanju: PMSNS) je osrednja 

organizacija avtohtone madžarske narodne  skupnosti v Prekmurju, ki opravlja samoupravne, 

interesne in druge politične dejavnosti ter naloge. Odnos med PMSNS in občinskimi 

madžarskimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi temelji na načelu prirejenosti, pristojnosti 

pa so določene v tem Statutu. Člane Sveta, najvišjega organa PMSNS,  imenujejo sveti 

občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti v skladu z določbami tega Statuta. 

 

Pristojnosti PMSNS se nanašajo predvsem na univerzalne naloge pomurskega madžarskega, 

regionalnega in državnega značaja, ki so nad ravnijo občinskih madžarskih samoupravnih 

narodnih skupnosti. Posebne naloge predstavlja razvijanje neposrednega sodelovanja med 

državnimi institucijami Republike Slovenije in Madžarske, negovanje stikov z zamejskimi 

madžarskimi organizacijami in drugimi mednarodnimi ustanovami ter organizacijami za 

varstvo manjšin.    

 

Najpomembnejša naloga PMSNS je ohranitev in razvijanje pomurske madžarske skupnosti, 

njene materinščine, nacionalne zavesti, stvarne in duhovne dediščine  ter uveljavljanje njenih 

nacionalnih interesov, njena naloga pa  je tudi pospeševanje uresničevanja pravic, ki jih 

zagotavljajo ustava in zakoni.    

 

Ta Statut ureja naloge, pristojnosti in organiziranost PMSNS ter druga vprašanja njenega 

delovanja. 

 

2. člen 

 

PMSNS je pravna oseba javnega prava.  

 

3. člen 

 

Naziv organizacije: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska 

madžarska samoupravna narodna skupnost, skrajšano: MMÖNK – PMSNS. Sedež PMSNS je 

v Lendavi.  

 

4. člen 

 

PMSNS ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike z naslednjim besedilom: Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség - Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, 

Lendava-Lendva. Velikost, število, hrambo in uporabo pečata določa posebni pravilnik.  

 

 

 



 2 

5. člen 

  

PMSNS uporablja madžarske narodne simbole v skladu z določbami slovenskih zakonskih 

predpisov.  

 

 

II.  NALOGE PMSNS  

 

6. člen 

 

PMSNS opravlja med drugim naslednje naloge: 

– v skladu z ustavo in zakoni samostojno odloča o  vprašanjih, ki spadajo v njeno pristojnost; 

– na podlagi zakona daje soglasje ali mnenje v primerih, ki se nanašajo na varstvo pravic 

pomurske madžarske narodne skupnosti; 

– obravnava položaj pomurske madžarske narodne skupnosti in vsebinska vprašanja z njo, 

zavzema stališča in posreduje predloge ter pobude pristojnim organom:  

– spodbuja in organizira dejavnosti, ki prispevajo k ohranitvi narodne identitete pripadnikov 

pomurske madžarske narodne skupnosti. 

 

7. člen 

 

PMSNS uresničuje svoje naloge predvsem na naslednje načine:  

– ustanavlja oziroma soustanavlja organizacije, zavode in javne ustanove;  

– spremlja in spodbuja razvoj vzgoje in izobraževanja pomurske madžarske narodne 

skupnosti ter v skladu z zakonom sodeluje pri načrtovanju in organizaciji vzgojno 

izobraževalnega dela ter pri pripravi vzgojno izobraževalnih programov; 

– z namenom razvoja pomurske madžarske narodne skupnosti spodbuja in organizira 

kulturne, raziskovalne, informacijske, založniške, gospodarske in druge dejavnosti;  

– spodbuja dejavnost mladine in intenzivno podpira vključevanje mladinskih programov v 

življenje skupnosti;  

– krepi odnose z matičnim narodom, z madžarskimi manjšinskimi skupnostmi in 

mednarodnimi organizacijami; 

– na podlagi zakona opravlja tudi naloge, ki spadajo v pristojnost države in druge naloge, 

določene v tem statutu.   

 

III. ORGANI PMSNS  

 

8. člen 

  

Organi PMSNS: 

A) Svet PMSNS  (v nadaljevanju: Svet)  

B) Predsednik 

C) Predsedstvo  

D) Nadzorna komisija  

 

a) SVET 

 

9. člen 

 

Svet je najvišji organ PMSNS. Svet šteje 21 članov, ki jih izvolijo sveti občinskih madžarskih 

samoupravnih narodnih skupnosti: 
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- madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava  10 članov 

- madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik    4 člane 

- madžarska samoupravna narodna skupnost občine Moravske Toplice  3 člane 

- madžarska narodna samoupravna skupnost občine Hodoš    2 člana 

- madžarska narodna samoupravna skupnost občine Šalovci   2 člana 

 

 

10. člen 

 

Ustanovno sejo Sveta mora sklicati predsednik v odstopu v roku 15 dni od prejema obvestila o 

imenovanju predstavnikov občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih v Svet.  

 

V kolikor svet katere od občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti v roku 20 dni 

od svojega konstituiranja ne pošlje obvestila o svojem predstavniku, ki je imenovan v Svet, 

mora predsednik v odstopu  sklicati ustanovno sejo Sveta brez predstavnikov te občinske 

madžarske samoupravne narodne skupnosti.   

 

V kolikor katera od občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti ne obvesti 

PMSNS o svojih imenovanih predstavnikih v Svet oziroma v kolikor katera od občinskih 

madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti odpokliče svoje člane iz Sveta in ne imenuje 

novih, Svet deluje brez predstavnikov teh občinskih madžarskih samoupravnih narodnih 

skupnosti kot legitimni zastopnik celotnega madžarskega življa v Prekmurju. To pravilo velja 

tudi v primerih, če katera od občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti ne 

imenuje vseh svojih predstavnikov.        

 

 

11. člen 

 

Svet PMSNS se konstituira na prvi seji, v kolikor je  potrjena več kot polovica mandatov članov 

Sveta. Mandat članov Sveta traja do konstituiranja naslednjega Sveta.    

 

Po prenehanju mandata članov Sveta, preneha mandat tudi vsem članom komisij, ki so jih bili 

ustanovili. Mandat članov, ki so imenovani v različne strokovne komisije, velja do imenovanja 

novih članov komisij.  

 

12. člen 

  

Svet na svoji konstitutivni seji imenuje predsednika.   

 

13. člen 

 

Če kateri od članov Sveta ne opraviči svoje odsotnosti na treh zaporednih sejah, predsednik 

Sveta zaprosi svet pristojne občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti, naj imenuje 

novega člana v Svet.  

   

 

14. člen 

 

Svet je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov Sveta.  Sklepi so veljavni, če 

zanje glasuje več kot polovica članov Sveta, prisotnih na seji Sveta, če statut ali poslovnik ne 

določata drugače. Svet ima vsako leto najmanj štiri redne seje. Režim sklicevanja sej ureja 

poslovnik.  
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. 

 

15. člen 

 

Statut, proračun, zaključni račun in delovni načrt PMSNS, poslovnik Sveta, kakor tudi 

spremembe vseh naštetih dokumentov, sprejema Svet z dvotretjinsko večino vseh članov 

Sveta.    

 

V kolikor proračun, zaključni račun in delovni načrt v prvem krogu ne dobijo dvotretjinske 

večine, se jih lahko sprejme tudi z več kot polovico glasov vseh članov Sveta.     

 

Za izvolitev predsednika in za glasovanje o zaupnici predsedniku je za veljavnost glasovanja 

potrebna večina vseh članov Sveta.  

 

 

16. člen 

  

Najpomembnejše pristojnosti in naloge Sveta: 

– potrjuje mandat članov Sveta;  

– imenuje in razrešuje predsednika; 

– imenuje in razrešuje člane Nadzorne komisije; 

– imenuje in razrešuje člane komisij; 

– nadzoruje delo predsednika in podpredsednika oziroma podpredsednikov;  

– sprejema statut PMSNS, poslovnik Sveta in druge splošne pravilnike;  

– sprejema proračun in zaključni račun PMSNS; 

– razpolaga z nepremičninami PMSNS;  

– ustanavlja ali nastopa kot soustanovitelj strokovnih zavodov in drugih organizacij, ki so 

pomembne za narodno skupnost;   

– imenuje direktorje zavodov in drugih organizacij, ki jih je ustanovil;  

– imenuje člane Sveta v svete zavodov, ki jih je ustanovil in katerih soustanovitelj je;  

– daje mnenje o primernosti kandidatov za funkcijo direktorja zavodov, katerih 

soustanovitelj je;  

– sprejema ustanovne listine in po potrebi statute zavodov, katerih ustanovitelj je;  

– sodeluje z občinskimi madžarskimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi; 

– sodeluje s poslancem madžarske narodnosti v Državnem zboru;  

– sodeluje z Vlado Republike Slovenije, z Državnim zborom Republike Slovenije, z 

ministrstvi in njihovimi uradi;  

– v okviru svoje pristojnosti daje predloge, pobude in mnenja Državnemu zboru Slovenije, 

Vladi in drugim državnim organom;   

– sodeluje z madžarsko vlado in z madžarskim parlamentom,  z županijskimi, lokalnimi in 

manjšinskimi samoupravami, z organizacijami  Madžarov, ki živijo kot manjšina ter z 

organizacijami vsemadžarskega značaja; 

– sodeluje z narodnimi organizacijami Madžarov, ki živijo v drugih državah; 

– sodeluje z drugimi manjšinami in mednarodnimi organizacijami. 

 

17. člen 

  

Člani Sveta svoje funkcije opravljajo neprofesionalno. Funkcija je nezdružljiva s članstvom v 

Nadzorni komisiji ter z vodilnim delovnim mestom (direktor, namestnik direktorja, odgovorni 

urednik) v zavodu, katerega ustanoviteljica je narodnostna samoupravna skupnost, ter z 

delovnim razmerjem uslužbenca v uradu PMSNS. 
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Mandat članu Sveta predčasno preneha, če v treh mesecih od potrditve njegovega mandata ne 

preneha z dejavnostjo, ki je nezdružljiva z njegovo funkcijo člana Sveta, in če sprejme funkcijo 

ali začne z dejavnostjo, ki je nezdružljiva z njegovim članstvom v Svetu.   

 

Člani Sveta morajo o svoji odločitvi v zvezi s prenehanjem svojega mandata obvestiti Svet.  

Svet mora po nastanku navedenih vzrokov sprejeti ugotovitveni sklep.     

 

 

18. člen 

  

Člani Sveta, člani komisij in predstavniki oziroma člani različnih zavodov in drugih 

organizacij, ki so imenovani v Svet, morajo pri zastopanju PMSNS zastopati stališča in  sklepe 

PMSNS.    

 

 

19. člen 

  

Svet lahko odpokliče svoje predstavnike oziroma člane, ki jih je imenoval v svete različnih 

zavodov in organizacij, še pred iztekom njihovega mandata. Razlogi za to so lahko predvsem 

naslednji:  

–  če predstavnik oziroma član ne zastopa stališč in sklepov PMSNS;  

– če se predstavnik oziroma član dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sestanka.  

 

20. člen 

  

Svet zastopa predsednik, ki sklicuje in vodi seje Sveta.  V odsotnosti predsednika opravlja 

njegove naloge podpredsednik, ki ga določi predsednik.    

 

Svet je treba sklicati tudi na pisno zahtevo ene tretjine članov Sveta. V tem primeru mora 

predsednik  sklicati sejo Sveta v roku 10 dni od datuma zahteve po sklicu. V kolikor predsednik 

Sveta v desetih dneh po pisni zahtevi ne skliče seje, to lahko storijo tudi predlagatelji. Sklic 

seje mora vsebovati razloge in predvideni dnevni red.   

 

Te naloge, v primeru pisnega pooblastila predsednika, lahko opravi tudi katerikoli član Sveta. 

Predsednik je za svoje delo odgovoren Svetu.   

 

 

21. člen 

 

Delovanje Sveta ureja poslovnik.  

 

22. člen 

  

Svet ustanovi stalne in začasne komisije. Različne komisije so svetovalni organi Sveta. 

Komisije štejejo pet članov, najmanj en član izmed njih je član Sveta. Delovanje komisij ureja 

poslovnik. Stalne komisije so:   

– Statutarno pravna komisija; 

– Komisija za informiranje in za družbene, kulturne ter znanstvene zadeve;  

– Komisija za kmetijstvo; 

– Komisija za šolstvo; 

– Komisija za gospodarstvo; 
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– Komisija za mladino;  

– Komisija za volitve in imenovanja ter mandatna vprašanja. 

 

Pri imenovanju članov komisij je treba upoštevati strokovne vidike.   

 

 

23. člen 

  

Delovanju Sveta PMSNS  pomaga urad. Za PMSNS, njene organe in komisije opravlja urad 

strokovne, administrativne, tehnične in druge naloge.   

  

Pravilnike v zvezi z delovanjem urada sprejema predsednik.   

 

 

b)  PREDSEDNIK SVETA  

 

 

24. člen 

 

Najpomembnejše naloge predsednika:  

– skupaj s Svetom PMSNS je odgovoren za zakonito delovanje;  

– imenuje podpredsednika oziroma podpredsednike;   

– organizira delo PMSNS in skrbi za stvarne in kadrovske pogoje, ki so potrebni za to;  

– sodeluje s poslancem madžarske narodnosti v Državnem zboru in z občinskimi 

narodnostnimi samoupravnimi skupnostmi;  

– spodbuja in vodi sodelovanje PMSNS z državnimi, regionalnimi in občinskimi organi in 

institucijami;  

– spodbuja in vodi sodelovanje PMSNS z državnimi, regionalnimi, županijskimi 

institucijami in institucijami samouprav matične države, z madžarskimi manjšinskimi 

skupnostmi Karpatskega bazena, z drugimi manjšinskimi skupinami, kakor tudi z 

ustanovami Evropske unije in mednarodnimi organizacijami;  

– sodeluje z ustanovami na narodnostno mešanem območju, ki uresničujejo madžarski 

nacionalni program;  

– spodbuja in pomaga ter po potrebi usklajuje delo organizacij in strokovnih ustanov narodne 

skupnosti; 

– določa organiziranost in delovno področje urada PMSNS; 

– Svetu predloži v potrditev predlog letnega delovnega načrta, proračuna in zaključnega 

računa ter predloge drugih pomembnih načrtov;   

– podpisuje listine in dokumente Sveta;  

– je odgovoren za realizacijo finančnega načrta;  

– skrbi za realizacijo splošnih dokumentov PMSNS in drugih odločitev Sveta;  

– spremlja in usmerja delo urada; 

– nadzoruje in odobri porabo finančnih sredstev. 

 

25. člen 

 

Predsednik je odgovoren za izvajanje sklepov Sveta in o tem redno obvešča Svet.  

 

26. člen 

 

Nezdružljive dejavnosti s predsedniško funkcijo so narodnostni mediji oziroma vodja medijske 

ustanove, ki izvaja narodnostni program in njegov odgovorni urednik.  
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27. člen 

 

Predsednik lahko opravlja svojo funkcijo tudi profesionalno. O tem odloča Svet na predlog 

predsednika.   

 

28. člen 

  

Predsedniku pri njegovem delu pomaga podpredsednik ali največ dva podpredsednika.  

Podpredsednik oziroma podpredsednika  opravljata tudi druge naloge po pooblastilu 

predsednika.  

 

V primeru, ko je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik. Če ima Svet 

več podpredsednikov, predsednika nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik, če pa 

ne določi nobenega, ga nadomešča najstarejši podpredsednik.   

 

Podpredsednik v času nadomeščanja opravlja naloge, ki jih določi predsednik in ki spadajo v 

njegovo pristojnost. 

 

c) PREDSEDSTVO 

 

29. člen 

 

Poleg Sveta  deluje tudi predsedstvo. Člani predsedstva so predsednik in podpredsednika  

PMSNS ter predsedniki občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti,  

 

 

30. člen 

 

Naloge in pristojnosti predsedstva: 

– pomaga predsedniku pri delu, 

– Svetu predloži predloge, pobude in mnenja.   

 

31. člen 

 

Predsednik sklicuje seje predsedstva, jih vodi in ga zastopa. V njegovi odsotnosti opravlja te 

naloge član predsedstva, ki ga določi predsednik. V izrednih primerih lahko skliče predsedstvo 

tudi ena tretjina članov. Delo predsedstva določa poslovnik.  

 

 

d) NADZORNA KOMISIJA 

 

32. člen 

 

Nadzorna komisija šteje pet članov, člane imenuje Svet. Člani Nadzorne komisije ne morejo 

biti člani Sveta oziroma njegovih komisij, uslužbenci PMSNS oziroma uradov občinskih 

madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti ter zavodov oziroma člani svetov teh zavodov, 

ki jih je ustanovil Svet  
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33. člen 

  

Naloga Nadzorne komisije je, da letno najmanj enkrat pregleda poslovanje organizacij PMSNS 

in zavodov, ki jih je ustanovila, ter o tem poroča Svetu. Nadalje opravlja vse druge z zakonom 

predpisane naloge.    

 

Delo Nadzorne komisije ureja posebni poslovnik.  

 

 

IV. PREMOŽENJE PMSNS IN NJENO FINANCIRANJE  

 

34. člen 

 

Premoženje PMSNS predstavljajo premičnine in nepremičnine, ki so v lasti PMSNS in so njena 

lastnina,  

 

PMSNS mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.  

 

Odločitev v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo premičnine sprejme predsednik, odločitev v zvezi 

s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnine pa sprejme Svet, z izjemo, če Svet do določenega 

zneska pooblasti predsednika s posebnim sklepom.     

 

35. člen 

 

Letni proračun PMSNS je treba sprejeti pred začetkom leta, na katerega se nanaša.  

 

Če proračun do začetka tekočega leta ni bil sprejet, se financiranje nadaljuje na podlagi 

proračuna preteklega leta.  

 

Predsednik v tem primeru izda sklep o začasnem financiranju. Sklep velja za tri mesece in Svet 

ga na predlog predsednika lahko podaljša še za naslednje tri mesece.    

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo sredstva uporabiti v sorazmernem znesku 

proračunskega obdobja preteklega leta.  

 

36. člen 

 

V kolikor se zaradi novih proračunskih obveznosti ali zmanjšanja proračunskih prihodkov v 

proračunskem letu ugotovi, da proračuna ni mogoče realizirati, predsednik lahko začasno 

ustavi  realizacijo posameznih proračunskih izdatkov, če s tem ne ogroža zapadlih odplačil 

zakonskih in pogodbenih obveznosti, ali prerazporedi proračunska sredstva.     

   

O odločitvi v zvezi s prejšnjim odstavkom mora predsednik informirati Svet.    

 

V kolikor proračuna ni mogoče uravnotežiti, je predsednik dolžan predložiti rebalans 

proračuna.     

 

37. člen 

 

Če finančna sredstva v proračun ne pritekajo enakomerno in proračun ni uravnotežen, se za 

pokrivanje izdatkov lahko najame kredit do višine največ 5 odstotkov sprejetega proračuna. 

Tak  kredit  je treba odplačati do konca leta.   
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O najetju kredita odloča predsednik, ki mora o tem obvestiti Svet na prvem naslednjem 

sestanku.  

 

38. člen 

 

Po končanem proračunskem letu sprejme Svet zaključni račun za preteklo leto.  

 

V zaključnem računu proračuna je treba izkazati načrtovane in realizirane prihodke ter 

načrtovane in realizirane izdatke.   

 

Zaključni račun za preteklo leto je treba predložiti Svetu do konca maja tekočega leta.  

 

39. člen 

 

PMSNS lahko najame dolgoročni kredit za izvedbo tistih investicij in programov, ki jih je 

sprejel Svet.  

 

O najemu dolgoročnega kredita odloča Svet.  

 

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

 

40. člen 

 

V kolikor se katera od določb poslovnika razlikuje od statuta, veljajo določbe statuta.  

 

41. člen 

 

Celotno besedilo statuta v madžarskem jeziku je treba objaviti v časniku Népújság. Statut začne 

veljati po preteku petnajstih dni od datuma objave.  

 

 

42. člen 

 

Z začetkom veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut Pomurske madžarske samoupravne 

narodne skupnosti, ki je bil sprejet 17. oktobra 2006, in njegove sprejete spremembe.  

 

 

                                                              Ferenc Horváth, 

        predsednik Sveta PMSNS  


