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NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ – TOMAŽ DROLEC, POKLICNI ŽUPAN OBČINE KOMENDA 

(obvestilo za javnost, izdano na podlagi 3. odstavka 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije) 

 
 
Komisija za preprečevanje korupcije obvešča javnost, da poklicni župan občine Komenda Tomaž Drolec v 
nasprotju s prvim odstavkom 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ob županski 
funkciji zaseda še položaj predsednika nadzornega sveta gospodarske družbe PCK UPVIN, družba za 
upravljanje, vzdrževanje in investicije, d.o.o. 
 
 
Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je postopek ugotavljanja kršitev določb Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo, dalje ZIntPK)  o 
nezdružljivosti funkcij v konkretnem primeru uvedla na lastno pobudo, in sicer na podlagi podatka, da 
poklicni župan občine Komenda Tomaž Drolec hkrati zaseda položaj predsednika nadzornega sveta 
gospodarske družbe PCK UPVIN, družba za upravljanje, vzdrževanje in investicije, d.o.o. (dalje PCK Upvin, 
d.o.o.). 
 
Prvi odstavek 27. člena ZIntPK določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti 
upravljanja, nadzora in zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, 
javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega in zasebnega prava, razen v 
društvih, ustanovah in političnih strankah. Predsednik oziroma član nadzornega sveta gospodarske družbe 
izvaja dejavnost nadzora, kar pomeni, da sta ob upoštevanju navedene določbe funkcija poklicnega župana 
(župan Drolec funkcijo opravlja poklicno od 1.1.1999) in položaj predsednika nadzornega sveta gospodarske 
družbe PCK Upvin, d.o.o. (ta položaj Tomaž Drolec zaseda od dne 28.4.2008) nezdružljivi, kljub dejstvu, da 
je nadzorni svet, po pojasnilu odgovorne osebe podjetja PCK Upvin, d.o.o., nedelujoč. Iz Poslovnega registra 
Slovenije na dan izdaje tega sporočila izhaja, da je Tomaž Drolec še vedno predsednik nadzornega sveta 
omenjene družbe. 
 
Komisija je Tomažu Drolcu posredovala opozorilo o nezdružljivosti funkcij in ga pozvala, da v roku treh 
mesecev po prejemu opozorila odpravi nezdružljivost in se odreče funkciji predsednika nadzornega sveta 
gospodarske družbe PCK Upvin, d.o.o., opcijsko pa lahko nezdružljivost odpravi tudi tako, da se odreče 
funkciji poklicnega župana. Trimesečni rok je pričel teči z dnem vročitve dopisa, t.j. 8.10.2013.  
 
Po preteku treh mesecev (t.j. dne 8.1.2014) je komisija z vpogledom v Poslovni register Slovenije 
ugotovila, da nezdružljivost ni odpravljena (enako velja na dan objave tega sporočila), prav tako komisija 
ni prejela nikakršnega obvestila s strani Tomaža Drolca s tem v zvezi.  
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Določba drugega odstavka 29. člena ZIntPK, skladno s katero komisija v primeru da funkcionar po poteku 
roka še naprej opravlja nezdružljivo dejavnost, članstvo ali funkcijo, o tem obvesti organ, ki je pristojen 
predlagati ali začeti s postopkom za prenehanje funkcije tega funkcionarja, se za neposredno voljene 
funkcionarje ne uporablja. Ob upoštevanju tretjega odstavka 29. člena ZIntPK lahko komisija v tem 
primeru o svojih ugotovitvah obvesti javnost in ugotovitve objavi na svojih spletnih straneh.  
 
S tem v zvezi komisija ponovno opozarja na pomanjkljivost trenutnega proti-korupcijskega zakonodajnega 
okvira v Sloveniji, ki ne omogoča odpoklica županov oziroma drugih neposredno voljenih funkcionarjev 
zaradi kršitev predpisov oziroma ki bi na podlagi sodne potrditve zlorabe položaja ali kršitve 
protikorupcijske zakonodaje ob zagotovljenem sodnem varstvu predvideval sodno izvršljiv odpoklic 
posameznika z javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije za določen čas.  

 
 

 
Komisija za preprečevanje korupcije 

 
 
 


