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ZADEVA: Informacija javnega značaja – Pojasnilo v zvezi suma nedovoljenega izplačila
pravdnih stroškov fizični osebi
V zvezi z medijskimi objavami glede suma nezakonitega izplačila pravdnih stroškov fizični osebi v
KKC Lendava podajamo sledeča pojasnila:
Ugotovitve o domnevnih kršitvah odgovorne osebe KKC Lendava iz Končnega poročila o opravljenem
izrednem nadzoru Nadzornega odbora Občine Lendava (NO) z dne 19. 7. 2021, na podlagi katerega je
sledilo več medijskih objav, niso niti obrazložene, niti utemeljene. Direktor KKC Lendava vse
ugotovljene domnevne nepravilnosti NO zavrača. Že ob izvedbi nadzora 4. 6. 2021, nato po izdaji
osnutka poročila o izrednem nadzoru 7. 6. 2021, je direktor obrazložil vsa dejstva o izplačilu in z dokazili
demantiral vsak sum o nepravilnostih.
Še pred izdanim končnim poročilom NO, je direktor na podlagi prijave o sumu kaznivega dejanja
izplačila pravdnih stroškov fizični osebi dne 14. 7. 2021 opravil pogovor s kriminalistom PP Lendava,
pojasnil vse okoliščine izplačila in izročil vso dokumentacijo in dokazila o tem, da se nepravilnosti
niso zgodile. Zaradi trajanja postopka se je odločil, da do zaključka postopka izjave v zvezi s tem ne bo
dal.
Dne 2. 8. 2021 je KKC Lendava od Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija)
prejela zaprosilo za posredovanje podatkov oz. dokumentacije zaradi prijave suma domnevne kršitve
integritete odgovorne osebe javnega zavoda KKC Lendava zaradi plačila pravdnih stroškov v
pravnomočni pravdni zadevi. Po posredovanem pojasnilu in vseh dokazilih, tudi Končnem poročilu
izrednega nadzora NO, je Komisija direktorju KKC Lendava dne 11. 8. 2021 poslala Pojasnilo o
zaključku zadeve in zapisala, da je direktor izvedel poizvedbe glede upravičenosti plačila, kar kaže
na njegovo skrbnost in ne na morebitno »naklepno« plačilo predmetnih stroškov. Komisija ni
ugotovila nobene kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Dne 28. in 29. 7. 2021 je bilo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na njihovo prošnjo
posredovana vsa dokumentacija v zvezi z domnevnim neupravičenim nakazilom KKC Lendava v tožbi
predsednice Sveta zavoda, ki so ga poslali na Sektor proračunske inšpekcije Urada RS za nadzor
proračuna na Ministrstvu za finance. Dne 19. 8. 2021 je Silvija Hajdinjak Prendl od tam prejela odgovor
inšpektorja višjega svetnika: »Iz dodatne poslane dokumentacije MIZŠ je razvidno, da so pravdni
stroški izplačani upravičeno, zavod lahko v določenih zadevah članom sveta zavoda izplača stroške,
ki nastanejo v zvezi z njihovim delom. Iz vložene tožbe jasno izhaja, da je tožbo vložila predsednica
sveta in se tožba navezuje na javni zavod. Tožeča stranka je članica in predsednica sveta javnega
zavoda Knjižnica– kulturni center Lendava. Tožeča stranka Silvija Hajdinjak Prendl je tudi
ravnateljica Dvojezične srednje šole Lendava.«

O ostalih navedbah medijev v zvezi s tem pojasnjujemo, da ima Silvija Hajdinjak Prendl veljaven
mandat v Svetu zavoda kot članica in kot predsednica; da je Letno poročilo KKC Lendava za 2020 in
Letni finančni in programski plan s prilogami za leto 2021 veljavno sprejet v skladu z zakonom; da
pogoji za sklic konstitutivne seje niso bili izpolnjeni, zato ustanovljen nov svet zavoda dne 15. 4. 2021
v sklicu župana nima veljavnega mandata.
Izjave in pozive k odstopom župana Občine Lendava Janeza Magyarja, ki je zahteval izredni nadzor, ne
komentiramo.
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