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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 
 

V ZADEVI SUMA KORUPTIVNEGA RAVNANJA ŽUPANA OBČINE ŽUŽEMBERK FRANCA ŠKUFCE 

 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za 

preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje 

 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

Župan Občine Žužemberk Franc Škufca je nekdanjima podžupanoma v nasprotju z določbami Zakona o 

lokalni samoupravi omogočal izplačevanje tako plačila za opravljanje podžupanske funkcije kot sejnin za 

udeležbo na sejah občinskega sveta, s čemer jima je omogočil neposredno premoženjsko korist v 

skupnem bruto znesku okoli 10.000 evrov. S takim ravnanjem je župan Franc Škufca uresničili znake 

korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK in kot jo je opredeljevala tretja točka 2. člena 

Zakona o preprečevanju korupcije. 

 

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je župan Franc Škufca podpisal pogodbo s podjetjem FS d.o.o., v 

katerem je sam zaposlen, in se s tem znašel v nasprotju interesov, kot ga opredeljuje 12. točka 4. člena 

ZIntPK. Komisije o možnem obstoju nasprotja interesov župan ni obvestil. 

 

Z vidika integritete občine, kot jo določa 3. točka 4. člena ZIntPK, je nedopustno, da je Občina Žužemberk 

šele več kot štiri leta po spremembi Zakona o lokalni samoupravi prilagodila Pravilnik o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov v Občini Žužemberk in skoraj pet let po ugotovitvah davčne inšpekcije predlagala v obravnavo 

pravilnik o uporabi službenih vozil. 

 

 

A. UVODNO POJASNILO 

 

1 Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je postopek o sumu korupcije v Občini Žužemberk 

pričela na podlagi prijave, prejete dne 23. 5. 2012. Prijavo je združila s predhodno prijavo, prejeto dne 2. 8. 

2010. Prijavitelji opozarjajo na več domnevnih nepravilnosti pri županovem vodenju občine. Prvič, 
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nepoklicni župan Franc Škufca naj bi bil kot komercialist zaposlen v zasebnem podjetju FS d.o.o., katerega 

ustanovitelj je, občina pa naj bi z omenjenim podjetjem veliko poslovala. Pri tem je posebej izpostavljena 

domnevno sporna izvedba javnega naročila za prevoz otrok v Osnovno šolo Žužemberk, na katerem je 

zmagalo podjetje FS d.o.o. Drugič, župan naj bi službeno vozilo poleg službenih poti uporabljal tudi za 

zasebne namene, občina pa mu ob tem ni obračunavala bonitet. Tretjič, v prejšnjem mandatu naj bi 

podžupana Občine Žužemberk prejemala tako nadomestilo za opravljanje županske funkcije kot tudi 

sejnine za udeležbe na sejah odborov in komisij občinskega sveta, kar naj bi bilo v nasprotju z zakonom. In 

četrtič, prišlo naj bi do nepravilnosti pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pri predlogu 

novega Občinskega prostorskega načrta. 

2 Komisija je zaradi razjasnitve dejanskega stanja v okviru svojih pristojnosti zahtevala in pridobila podatke, 

dokumentacijo in informacije s strani Občine Žužemberk in posameznih poslovnih subjektov, pooblaščene 

osebe komisije pa so opravile razgovore z nekaterimi osebami, ki bi lahko dale informacije v zvezi z 

omenjenim primerom. Kot je razvidno iz nadaljevanja, je komisija na podlagi lastne dejavnosti ugotovila 

pomembna dejstva in okoliščine, ki so relevantna za odločanje v tem primeru. 

3 Komisija je županu Občine Žužemberk v izjasnitev poslala osnutek ugotovitev o konkretnem primeru. Dne 

27. 9. 2012 je prejela odgovor na osnutek, ki je bil pravočasen in je skladno z osmim odstavkom 13. člena 

ZIntPK objavljen skupaj s pričujočimi ugotovitvami o konkretnem primeru. Svojih ugotovitev komisija po 

prejetem odgovoru ni bistveno spremenila. 

 

B. DEJANSKO STANJE 

 

(i) Javno naročanje za šolske prevoze s kombibusom 

4 Župan Franc Škufca, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, je leta 1995 ustanovil podjetje FS d.o.o., nato pa 

lastništvo in vodenje formalno prepustil drugim. Sedaj je v podjetju zaposlen kot komercialist in mesečno 

prejema denarni priliv, ki po vrednosti lahko ustreza delovnemu mestu. Druga nakazila od podjetja FS d.o.o. 

na račun Franca Škufce niso razvidna. 

5 Leta 2006 je kot direktor in ustanovitelj podjetja iz lastniške in poslovodne funkcije župan občine Franc 

Škufca odstopil. Pred 20. 8. 2010 je bil Marko Zajec 20% lastnik, 80% pa Janez Papež, od navedenega 

datuma naprej pa je direktor in 95% lastnik podjetja FS d.o.o. Janez Papež, 5% lastnik pa Marko Zajec. Iz 

sodnega registra je razvidno, da je na poslovnih deležih Janeza Papeža in Marka Zajca zabeležena prepoved 

odtujitve in obremenitve v korist Marka Zajca (pri 80% deležu, ki ga ima Janez Papež) oziroma Franca Škufce 

(pri 5% deležu Marka Zajca). 

6 Občina Žužemberk je v preteklosti s podjetjem FS d.o.o. veliko poslovala, kar potrjuje Supervizor; od 

uveljavitve Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04; v nadaljevanju: ZPKor) je tako občina 

podjetju FS d.o.o. nakazala več kot 2 milijona evrov, od uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK) več kot 550.000 evrov, v času veljave B 

novele ZIntPK pa dobrih 300.000 evrov; podjetje FS d.o.o. je tako med glavnimi prejemniki javnih občinskih 

sredstev. Intenzivnost poslovanja med občino in podjetjem FS d.o.o. je bila ugotovljena tudi v postopku 

ugotavljanja omejitev poslovanja (spisovna št. 06212-78/2012), ki je že zaključen z opozorilom občini, saj se 

Marko Zajec, občinski svetnik v mandatnem obdobju 2010–1014, po uveljavitvi ZIntPK ni pravočasno 
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umaknil iz lastništva in vodenja podjetja FS d.o.o., občina pa je v obdobju 5. 6. 2010–20. 8. 2010 podjetju že 

izdajala naročilnice. Zaradi preteka dvoletnega obdobja, ki ni bilo prekinjeno, je zadeva po določilih Zakona 

o prekrških zastarala. Plačila podjetju FS d.o.o. predstavljajo velik del poslovnih odhodkov Občine 

Žužemberk, saj je to podjetje po podatkih aplikacije Supervizor na šestem mestu med največjimi poslovnimi 

partnerji občine. 

7 4. 11. 2010 je Občina Žužemberk izdala Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju 

strokovne komisije, obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo na 

portalu www.enarocanje.si objavljeno 10. 11. 2010. Iz sklepa o začetku postopka je razvidno, da je 

ocenjena vrednost naročila 120.000 evrov brez DDV. 

8 Na podlagi sklepa sta bila za opravljanje posameznih del v postopku javnega naročanja s strani Občine 

Žužemberk določena Vladimir Kostevc in Jože Šteingel, prvi kot vodja izvedbe in član strokovne komisije, 

drugi pa kot član strokovne komisije. Pri pripravi razpisa je sodelovalo tudi podjetje Praetor d.o.o., 

Ljubljana. Iz njihovega pojasnila, ki ga je komisija prejela dne 9. 6. 2011, je razvidno, da naj bi pravni del 

razpisne dokumentacije pripravil Ivan Bohnec, organizacijski direktor družbe Praetor d.o.o., vsebinski del pa 

naročnik sam, prav tako naj podjetje Praetor ne bi sodelovalo pri odločanju, potrjevanju, ocenjevanju in 

predlogu izbora. Čeprav je iz sklepa o začetku postopka na strani 2 razvidno, da je Praetor d.o.o. kot 

pooblaščenec zadolžen tudi za »obravnavo prispelih ponudb« in »pripravo odločitve o izidu«, je iz 

pridobljene elektronske korespondence med naročnikom in Praetorjem d.o.o. razvidno, da je podjetje 

dejansko sodelovalo zgolj pri pripravi dokumentacije in obveščanju javnosti. Med drugim je pri pripravi 

razpisnih zahtev oseba iz podjetja Praetor d.o.o. naročniku sporočila in ga opozorila, da »mora vztrajati, da 

se velikost kombibusov ne omeji, saj bi bilo le-to diskriminatorno in bi se lahko kdo pritožil«. 

9 Čeprav je predmet javnega naročila opravljanje prevozov otrok s kombibusom v OŠ Žužemberk predstavljal 

opravljanje storitev v vrednosti 120.000 evrov in bi občina morala komisiji sporočiti osebi, ki sta v postopkih 

javnega naročila sodelovali, tega Občina Žužemberk ni storila. Prav tako sta Vladimir Kostevc in Jože 

Šteingel premoženjsko stanje sporočila zgolj ob nastopu njunih funkcij kot uradnik na položaju (Vladimir 

Kostevc – direktor občinske uprave) oziroma kot funkcionar (Jože Šteingel – član občinskega sveta), 

komisija njunih prijav premoženjskega stanja ob izvedbi javnega naročila za prevoz otrok v letu 2010 ni 

prejela. 

10 Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije ugotavlja, da je bila ocenjena vrednost javnega naročila 

120.000 evrov določena s strani delavca občinske uprave, ki je v enem od elektronskih sporočil direktorju 

občinske uprave zapisal, da je v zahtevku za razpis za kombibus sam ocenil vrednost naročila, »a je župan 

napisal listek, da je cena 1,87 EUR/km + DDV in da je ocenjena vrednost 66.000 EUR«.1Občinski delavec 

glede na zapise v elektronskih sporočilih takšnega zahtevka ni hotel podpisati. 

11 Isti občinski delavec, ki je sodeloval pri pripravi razpisa (vendar ne pri odločanju), je v času priprave razpisne 

dokumentacije več ljudi v občinski upravi opozarjal na določene (morebitne) nepravilnosti. Tako je v več 

elektronskih dopisih direktorju občinske uprave navedel, da se mu zdijo nekatere razpisne zahteve (zlasti 

zahtevane reference in pravnoorganizacijska oblika izvajalca prevozov) sporne in omejevalne. V dopisih je 

                                                           
1
 Gre za ocenjeno vrednost prevozov v enem šolskem letu, naročilo in pogodba pa se nanašata na obdobje (skoraj) 

treh šolskih let. 
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pozival, naj se, ko je bil razpis objavljen, ta razveljavi in izvede nov razpis, ki ne bo vključeval »pogojev, ki 

bodo pisani nekomu na kožo in bodo zato izločevali druge ponudnike«. 

12 O ravnanju uradnih oseb naročnika, ki pogoje za dodelitev javnega naročila prilagodijo v korist določenemu 

ponudniku, je komisija na seji dne 14. 12. 2009 sprejela načelno mnenje št. 187, s katerim je omenjeno 

ravnanje spoznala za koruptivno. Komisija je med drugim ugotovila, da je »naročnik2 v drugem postopku 

prikrojil razpisni pogoj z namenom, da bo javno naročilo oddano točno določenemu ponudniku«. Poleg 

cene, ki naj bi bila kriterij izbora, je bilo prvo sito izbora izpolnjevanje referenc, ki pa so bile pristranske. 

13 Iz elektronskih dopisov med sodelavci občinske uprave je razvidno tudi, da se je s postopkom objave 

javnega naročila precej časa odlašalo, čeprav je bilo izpostavljeno vprašanje, »ali se kdo sploh zaveda 

posledic, če pride do nesreče, pogodb pa 1. 9. ne bo?« in tudi »kdo zadržuje objavo javnega razpisa za 

kombibus in zakaj?«. Direktor občinske uprave Vladimir Kostevc je na dilemo o pravni podlagi izvajanja 

prevozov v elektronskem dopisu odgovoril, da »dokler se ne izbere izvajalca na javnem razpisu, bi 

verjetno, tudi po zakonu, saj mora občina organizirati prevoze otrok v šolo, to rešili z naročilnico«. 

Podjetje FS d.o.o. je tako tri mesece šolskega leta 2010/2011 izvajalo storitev prevoza otrok v OŠ 

Žužemberk na podlagi izdane naročilnice. Nepojasnjeno čakanje odraža tudi dopis z dne 9. 8. 2010 družbi 

Praetor d.o.o. s prošnjo za pojasnila »kaj je vzrok, da razpis še ni bil izveden; bojim se, da se razpis časovno 

ne bo izšel in zaključil do 1. 9. 2010«. Odgovor s podjetja Praetor je bil, da je »bil razpis že nekaj časa nazaj 

posredovan g. Kostevcu in čakamo na vaše pripombe in dopolnitve oz. zeleno luč, da potem objavimo«. 

Vladimir Kostevc je 16. 8. 2010 občinskemu delavcu odgovoril, da »seveda gre lahko razpis ven, samo župan 

mora podpisati sklep o začetku postopka …«. 4. 10. 2010 pa je nato občinski delavec pisal, da »kljub temu, 

da sem svoje nadrejene že nekaj mesecev nazaj opozarjal na potrebo po izvedbi javnega razpisa za prevoze 

s kombibusom …, sam do danes nisem bil seznanjen, kdaj je bil in ali je sploh bil izveden razpis. … Vsak dan 

pogledam na spletno stran podjetja Praetor, vendar do danes razpis še ni bil objavljen. … Prav tako ne vem, 

kaj je bila podlaga podjetju FS d.o.o. za izvajanje prevozov s kombibusom za mesec september …«. 

Sporočilo je bilo poslano družbi FS d.o.o., Vladimirju Kostevcu in še eni sodelavki občinske uprave. 

14 Dopisi in nepojasnjeno čakanje na objavo razpisa segajo v čas, ko je začel veljati ZIntPK, na katerega je 

občinski delavec svoje nadrejene tudi opozoril. Zapisal je, da »Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 

predvideva ničnost pogodb« in da je »sporen Markov delež v podjetju FS d.o.o.«. Občinski delavec je glede 

veljavnosti ZIntPK za že veljavne pogodbe in v primeru sklepanja novih pogodb med Občino Žužemberk in 

podjetjem FS d.o.o. komisijo zaprosil za obrazložitev. Komisija je obrazložitev pripravila dne 26. 8. 2010 

(spis. št. 32-001-4/2010) in jo občinskemu delavcu poslala po elektronski pošti. V njej je zapisano, da »v 

primeru, da bi se ob nespremenjenih ostalih razmerah (opomba: 20% lastništvo podjetja FS d.o.o. Marka 

Zajca, občinskega svetnika Občine Žužemberk) podjetje FS d.o.o. sedaj ali v prihodnosti prijavilo na razpis 

Občine Žužemberk, Občina Žužemberk … ne bi smela poslovati s podjetjem FS d.o.o.«. 

15 Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da se je Marko Zajec iz lastništva in poslovodenja podjetja FS 

d.o.o. formalno izločil 20. 8. 2010, sprememba pa je bila javno objavljena 7. 9. 2010. Od 20. 8. 2010 naprej 

torej lahko podjetje FS d.o.o. z Občino Žužemberk neovirano posluje. 

16 Pogodba, ki jo je na strani Občine Žužemberk s podjetjem FS podpisal d.o.o. župan Franc Škufca, 

komercialist v podjetju FS d.o.o., je bila sklenjena dne 29. 11. 2010. 

                                                           
2
Šlo je za Občino Žužemberk. 
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(ii) Dvakratno plačevanje podžupanov 

17 Pri preverjanju poslovanja občine so občinski svetniki ugotovili, da sta podžupana Jože Papež in Jože 

Šteingel v prejšnjem mandatnem obdobju prejemala tako nadomestilo za opravljanje podžupanske funkcije 

kot tudi sejnine za udeležbo na sejah odborov in komisij občinskega sveta. Računsko sodišče, ki je bilo o 

tem seznanjeno že leta 2011, je v svojem dopisu občinskemu svetniku Albinu Ljubu Jarcu zapisalo, da – 

sklicujoč se na Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 94/07 UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10 – v 

nadaljevanju: ZLS) – »sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa občinskega sveta 

pripada članu občinskega sveta, razen podžupanu« ter da »glede na navedeno ZLS ne daje podlage za 

izplačilo sejnine«. Računsko sodišče je Občino Žužemberk tudi pozvalo, naj svoje interne akte uskladi z 

določbami ZLS in naj te določbe upošteva pri izplačilih funkcionarjem. 

18 Zahtevo za uskladitev Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev je podala tudi Služba vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko (dalje SVLR), ki je v dopisu z dne 7. 11. 2011 zapisala, da je za podžupana 

»izplačevanje sejnine in plačila za nepoklicno opravljanje funkcije nezakonito«. Župan je namreč SVLR v 

dopisu z dne 14. 10. 2011 potrdil, da je podžupan do leta 2011 ob plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije 

prejemal tudi sejnino. 

19 Svoje védenje glede nedovoljenega dvakratnega plačevanja podžupanov je župan že pred tem potrdil na 

seji občinskega sveta dne 29. 3. 2011, ko je na vprašanje občinskega svetnika glede dvojnega plačevanja 

odgovoril, da je lahko izplačano samo eno plačilo, in dodal, da je »tako tudi bilo«. 

20 Čeprav so določbe ZLS o nedovoljenih plačilih sejnin s sej občinskega sveta podžupanom občin začele veljati 

z dnem 21. 7. 2007, je Občina Žužemberk svoj pravilnik usladila šele po dobrih štirih letih; dne 23. 12. 2011 

je bil namreč pravilnik v Uradnem listu objavljen in s tem dnem je začel tudi veljati. 

(iii) Neplačevanje bonitet za zasebno uporabo službenega vozila 

21 Leta 2007 je davčni inšpektor Davčnega urada Novo mesto izvedel inšpekcijski nadzor Davki in prispevki od 

plač in drugih prejemkov pri davčnem zavezancu Občina Žužemberk. Inšpektor je med ugotovitvami zapisal, 

da »ker davčni zavezanec kot plačnik davkov in prispevkov ni izračunal, odtegnil niti plačal akontacijo od 

bonitet, je s tem kršil določila 267. in 334. člena Zakona o davčnem postopku. Odgovorna oseba je župan 

občine Žužemberk Škufca Franc«. Čeprav je Franc Škufca nepoklicni župan, so njegovi dohodki po Zakonu o 

dohodnini obdavčeni in na enak način kot dohodki so obdavčene tudi bonitete za uporabo službenih vozil. V 

inšpekcijskem nadzoru je bilo namreč ugotovljeno, da je župan občine službeno vozilo uporabljal v zasebne 

namene. Občina bi kot izplačevalec dohodkov akontacije dohodnine od bonitet morala plačati. 

22 Davčni inšpektor je v nadzoru ugotovil tudi, da »Občina Žužemberk za uporabo vozil v lasti občine nima 

pravilnika, s katerim bi natančneje opredelila uporabo službenih vozil«. Iz pisnih odgovorov župana članu 

občinskega sveta Francu Jarcu z dne 5. 12. 2007 in na podlagi pobude omenjenega svetnika z dne 10. 7. 

2012, da se »do sprejema pravilnika … dovoli uporaba avtomobila VW Touran le za službene potrebe«, 

komisija ugotavlja, da navedenega pravilnika občina še vedno nima. Iz dopisa Občine Žužemberk 

občinskemu svetniku Albinu Ljubu Jarcu z dne 10. 2. 2012 pa izhaja, da »je bila županu obračunana boniteta 

za vozilo VW Passat za leto 2005 in 2006, kot jo je izračunal davčni inšpektor«, vendar pa »županu ni bila 

(op. v celoti) obračunana boniteta za leto 2007 in 2008« in posledično ni bila obračunana in plačana 

dohodnina v skupni višini 122,40 evra. Občina tudi navaja, da »bonitete za Tourana še nismo začeli 

obračunavati, bomo pa jo, ko ugotovimo, kako se obračunava pri vozilih, kupljenih na leasing«. 
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(iv) Ostale navedbe iz prijav 

23 V prijavi s spisovno št. 242-764/2010 so navedene tudi domnevne nepravilnosti pri vračanju vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje. Direktorat za informacijsko družbo je v dopisu, ki ga je komisija prejela 29. 3. 

2012, pojasnil, da »je že pridobil in preveril dokumentacijo Občine Žužemberk ter ugotovil, da obstaja sum, 

da so bile izvršene nepravilnosti, ki bi lahko pomenile prekršek …«. Postopek vodijo sami. Glede očitanih 

nepravilnosti pri (predlogu) novega Občinskega prostorskega načrta občine Žužemberk pa Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor komisiji v dopisu, prejetem dne 13. 3. 2012, odgovarja, da kršitev niso ugotovili. 

 

C. RELEVANTNO PRAVO 

 

24 Za koruptivno ravnanje, kot ga določa prva točka 4. člena ZIntPK oziroma jo je določala tretja točka 2. člena 

Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 – v nadaljevanju ZPKor), morata biti izpolnjena 

dva elementa, in sicer: 

- kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju in 

- povod kršitve dolžnega ravnanja je neposredno ali posredno obljubljena, ponujena ali dana oziroma 

zahtevana, sprejeta ali pričakovana korist za uradno osebo oziroma odgovorno osebo ali za koga 

drugega. 

25 Od uveljavitve ZIntPK dne 5. 6. 2010 dalje mora uradna oseba, ki ob nastopu funkcije ali med njenim 

izvajanjem ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, v skladu s prvim odstavkom 38. 

člena o tem obvestiti svojega predstojnika, če tega nima, pa komisijo. Župan bi torej o možnem obstoju 

nasprotja interesov, ki je v 12. točki 4. člena ZintPK opredeljeno kot okoliščine, v katerih zasebni interes 

uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih nalog, 

moral obvestiti komisijo. 

26 Komisiji so morale v času izvajanja javnega naročila za prevoz otrok s kombibusom v OŠ Žužemberk v skladu 

z drugim odstavkom 41. člena ZIntPK osebe, odgovorne za javna naročila, takoj, najpozneje pa v enem 

mesecu po nastopu in prenehanju funkcije ali dela, sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju. V 

primeru, da so nekateri člani komisije svoje premoženjsko stanje kot zavezanci sporočili že v drugi vlogi 

(npr. kot uradnik na položaju), pa so morali v novi vlogi (tj. kot član komisije pri javnem naročanju) do 31. 

januarja tekočega leta za preteklo leto sporočiti spremembo premoženjskega stanja, kot je to določal drugi 

odstavek 43. člena ZIntPK. Dodatno so morali organi, kjer so bili zaposleni zavezanci, komisiji posredovati 

sezname teh zavezancev v 30 dneh po vsaki spremembi, kar je tedaj narekoval tretji odstavek 41. člena 

ZintPK. 

27 Z vidika ureditve prejemkov nepoklicnih podžupanov je ključna ureditev v ZLS. Ta v svojem 34.a členu 

določa, da podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo 

dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih 

pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Ob tem pa je ključno, da članu občinskega 

sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa 

občinskega sveta. 

28 Načela javnega naročanja, ki jih mora občina v postopkih javnega naročanja upoštevati, so določena v 6. do 
9. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; 16/08, 19/10, 18/11 – dalje: ZJN-2). Ta v 7. 
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členu govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki in določa, da naročnik v postopku javnega 
naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z 
izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju z ZJN-2, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v 
skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. 
 
 

D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

29 Župan občine Žužemberk Franc Škufca je svojim ravnanjem izpolnil vse znake korupcije po 1. točki 4. 

člena ZIntPK, ko je kršil dolžno ravnanje pravočasne sklenitve veljavne pogodbe za izvajanje šolskih 

prevozov, pri javnem razpisu pa kršil načela ZJN-2 s področja zagotavljanja konkurence, oboje z namenom 

omogočiti pridobitev posla podjetju FS d.o.o. 

30 Župan Občine Žužemberk Franc Škufca je svojim ravnanjem izpolnil vse znake korupcije po 1. točki 4. 

člena ZIntPK, ko je nekdanjima podžupanoma omogočal izplačevanje tako plačila za opravljanje 

podžupanske funkcije kot izplačevanje sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta, s čemer jima je 

zagotovil korist v višini več kot 10.000 evrov bruto. 

31 Župan je prekšil določbe ZintPK o dolžnem izogibanjem nasprotju interesov, ko je na podlagi izvedenega 

javnega razpisa za šolske prevoze podpisal pogodbo s podjetjem FS d.o.o., v katerem je sam zaposlen in 

prejema plačo.  

32 Z vidika integritete javnega funkcionarja je tudi nedopustno, da župan za službeni avtomobil, ki ga uporablja 

v zasebne namene, ni plačeval vseh bonitet in iz njih izhajajočih davkov, z vidika integritete občine pa ni 

dopustno, da teh bonitet ni pravilno obračunala in da še vedno ni sprejela ustreznega pravilnika glede 

uporabe službenega vozila,  glede plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev pa je pravilnik sprejela 

šele po štirih letih od spremembe zakona. 

(a) Javno naročanje za šolske prevoze 

33 Komisija je v načelnem mnenju št. 187, ki ga je sprejela dne 14. 12. 2009, zapisala, da »je uradna oseba 

naročnika (Občine Žužemberk) s kršitvijo 7. člena ZJN-2 kršila dolžno ravnanje in s tem omogočila zasebni 

pravni osebi pridobitev neupravičene koristi v obliki pridobitve posla preko javnih naročil«. Ugotovljeno je 

bilo, da je s spreminjanjem razpisnih pogojev župan Občine Žužemberk zasebnemu podjetju omogočil 

posel. 

34 V razpisu za šolske prevoze s kombibusom v letu 2010 sicer ni prihajalo do sprememb pogojev, so pa bili – 

glede na korespondenco med zaposlenimi v občinski upravi – pogoji že sprva postavljeni tako omejevalno, 

da se je nabor možnih izvajalcev prevozniških storitev močno zmanjšal. Omejitveni pogoj so bile reference, 

ki so zahtevale, da je moral ponudnik »v obdobju 2007–2010 izvajati prevoze s kombibusom«. Tovrstno 

omejevanje predstavlja kršitev 7. člena ZJN-2, ki govori o zagotavljanju konkurence med ponudniki. S 

kršitvijo ZJN-2 je župan omogočil pridobitev koristi zasebnemu podjetju. 

35 Podjetje, ki je leta 2010 pridobilo posel, je bilo podjetje FS d.o.o. Posel je dobilo za vrednost, ki je precej 

presegla prvotno oceno velikosti posla. Podjetje, katerega ustanovitelj je župan Občine Žužemberk Franc 

Škufca in v katerem je nepoklicni župan še vedno zaposlen kot komercialist, je izpolnilo stroge referenčne 
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pogoje in tako kljub relativno visoki ceni, precej višji od nekaterih neformalno pridobljenih s strani delavcev 

občinske uprave, zmagalo na javnem razpisu.3 

36 Lastniška struktura in vodstvo podjetja FS d.o.o. sta se v preteklosti spreminjala v skladu s spreminjajočo se 

zakonodajo. Podjetje je bilo nekdaj na seznamu poslovnih subjektov, za katere je veljala omejitev 

poslovanja. Župan je bil namreč direktor podjetja in tudi lastnik deleža v višini več kot 20 %. Nato je župan 

svoj poslovni delež prenesel na občinskega svetnika Marka Zajca, hkrati pa ni bil več direktor podjetja. S 

spremembo višine poslovnega deleža občinskega svetnika na natančno 20 % so bile formalno odpravljene 

omejitve poslovanja v smislu tedaj veljavnega 28. člena ZPKor. 

37 Podobno se je zgodilo leta 2010. Z uveljavitvijo ZIntPK so se za Občino Žužemberk v razmerju do podjetja FS 

d.o.o. ponovno vzpostavile omejitve oziroma prepoved poslovanja. Delavec občinske uprave je z namenom, 

da bi zadostili določbam novega zakona, vodil intenzivno korespondenco z direktorjem občinske uprave 

Vladimirjem Kostevcem in za mnenje zaprosil tudi komisijo. Na odgovor, ki je kazal, da bi bila pogodba, ki bi 

bila posledica pridobljenega posla na javnem razpisu za šolske prevoze in bi bila podpisana v tedanjih 

pogojih, nična, so se družbeniki FS d.o.o. odzvali tako, da so delež Marka Zajca, čigar 20% lastništvo je bilo 

»sporno«, spravili na natančno dovoljenih 5 %, 15 % lastništva pa se je preneslo na direktorja Janeza 

Papeža. Navedeno kaže, da spremembe v vodenju in lastništvu podjetja FS d.o.o. niso bile datumsko 

naključne, temveč so šle v smeri formalnega zadoščanja trenutno veljavne zakonodaje ter izkoriščanju 

možnosti za »obstanek v igri« in za pridobivanje zasebnih koristi na račun občine. 

38 Tudi odlašanje z izvedbo javnega razpisa za šolske prevoze s kombibusom kaže, da so akterji skušali najprej 

podjetje formalno »očistiti« zadržkov po ZIntPK, nato pa so razpis izvedli.4 To so storili kljub temu, da so bili 

nato primorani kar nekaj časa v šolskem letu 2010/2011 šolske prevoze izvajati zgolj z naročilnico, in kljub 

dejstvu, da so bile – glede na razpoložljivo dokumentacijo – formalne priprave na izvedbo razpisa povsem 

pravočasne. Za čas, ko pogodbe za prevoze otrok v OŠ Žužemberk ni bilo, je občina za prevoze izvedla javno 

naročilo male vrednosti in posel podelila podjetju FS d.o.o., ki tedaj formalnih omejitev glede 35. člena 

ZIntPK ni več imelo. 

39 Župan Franc Škufca je torej kršil svoje dolžno ravnanje pravočasne sklenitve veljavne pogodbe za 

izvajanje šolskih prevozov, pri javnem razpisu pa kršil načela ZJN-2, oboje z namenom omogočiti 

pridobitev posla podjetju FS d.o.o. Komisija zato ugotavlja, da je župan ravnal koruptivno. Pri sklepanju 

pogodbe s podjetjem FS d.o.o. pa se je župan Škufca znašel tudi v nasprotju interesov, saj je njegov 

                                                           
3
 Župan v izjasnitvah na osnutek zaključnih ugotovitev komisijo opozarja, da je takšen sklep naredila nevedoč, kakšne 

so cene konkurentov in da »je bila cena dejansko nižja in primerljiva s podobnimi storitvami v podobnem okolju«. 
Komisija razpolaga z informacijo, da so bile neformalne ponudbe že leta 2010 in pred objavo razpisa s strani občinske 
uprave pridobljene ter tudi posredovane članu komisije za javno naročilo, ki je hkrati tudi direktor občinske uprave, 
Vladimirju Kostevcu. Podatki kažejo, da so bile cene primerljive, vendar pa ne najnižje. 
4
 Franc Škufca je v izjasnitvah na osnutek zaključnih ugotovitev zapisal, da je do zamika pri objavi javnega razpisa prišlo 

zaradi delavca občinske uprave, »saj ta ni utemeljil ocenjene vrednosti javnega naročila, čeprav bi po to določilih ZJN-2 
moral storiti«. Komisija takšne utemeljitve ne more sprejeti, saj je iz različnih dokumentov razvidno, da se je o 
vrednosti javnega naročila veliko pisalo že v začetku julija 2010, kar pomeni, da je bilo za usklajevanje razpisane 
vrednosti javnega naročila dovolj časa. Poleg tega nepojasnjeno čakanje in odlašanje s podpisom s strani župana, na 
katerega je v elektronskih dopisih direktorja občinske uprave opozarjal občinski delavec, kaže, da težava ni mogla biti 
samo v delavčevi nepojasnitvi nizke vrednosti naročila, saj ta ni vedel, čemu oziroma zakaj do objave razpisa ne pride, 
temveč da so za to obstajali drugi razlogi. Poudariti velja tudi, da je bilo javno naročilo na koncu objavljeno mimo 
občinskega delavca in brez njegove potrditve, kar bi občina seveda lahko – če bi bil delavec res glavna ovira – storila že 
prej. 
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zasebni interes – tj. interes, da podjetje, v katerem je zaposlen in s katerim ima torej poslovne stike, 

pridobi posel – najmanj ustvaril videz, dejansko pa verjetno tudi neposredno vplival na nepristransko in 

objektivno opravljanje funkcije, ki je sicer temeljna dolžnost župana kot občinskega funkcionarja. Glede 

na to, da je s podjetjem FS d.o.o. prek zaposlitve osebno in poslovno povezan, bi se moral bodisi 

(samo)izločiti iz vseh faz odločanja in sklepanja pogodbe s tem podjetjem (vključno s fazo podpisa pogodbe) 

ali pa takoj, ko je izvedel, da je kandidat za posel podjetje, v katerem je zaposlen, o okoliščinah nasprotja 

interesov obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije (glede na to, da kot župan nima predstojnika) in 

počakati na njeno odločitev (komisija mora skladno z ZIntPK v teh primerih odločiti v 15 dneh). Županovih 

utemeljitev, ki jih je podal v izjasnitvi na osnutek zaključnih ugotovitev, da »ni prepoznal okoliščin nasprotja 

interesov«, zaradi česar »ni bil dolžan obvestiti komisije« o tem nasprotju ter da v času izvajanja javnega 

razpisa »ni bilo nobenih izkušenj z razlago določb« nekaj mesecev prej sprejetega ZIntPK, ne more sprejeti. 

40 V zvezi z javnim naročilom za opravljanje šolskih prevozov s kombibusom Vladimir Kostevc in Jože Šteingel, 

tj. osebi, odgovorni za javno naročilo, komisiji nista ustrezno sporočili svojega premoženjskega stanja, kot je 

to tedaj zahteval 2. odstavek 41. člena ZIntPK, Občina Žužemberk pa komisiji ni sporočila oseb, odgovornih 

za navedeno javno naročilo. Župan Franc Škufca v izjasnitvah na osnutek zaključnih ugotovitev sicer zapiše, 

da sta omenjena funkcionarja izpolnila vse svoje obveznosti, vendar komisija ugotavlja, da Vladimir Kostevc, 

ki je premoženjsko stanje prijavil kot direktor občinske uprave, do 31. 1. 2011 ni sporočil sprememb 

premoženjskega stanja, čeprav bi, glede na to, da je bil v letu 2010 član komisije pri javnem naročanju, to 

moral storiti. Jože Šteingel pa bi moral v enem mesecu po nastopu funkcije člana komisije za javno 

naročanje sporočiti svoje premoženjsko stanje, prav tako bi to moral storiti, ko je nastopil mesto 

podžupana, vendar v nobenem primeru tega ni storil. Obe omenjeni osebi sta bili tudi dolžni do 31. 1. 2012 

svoje premoženjsko stanje sporočiti po elektronskem poti, vendar teh prijav komisija v svojih evidencah 

nima. Zato komisija ugotavlja, da je bilo poročanje občinskih funkcionarjev Vladimirja Kostevca in Jožeta 

Šteingla pomanjkljivo ter v nasprotju z dolžno integriteto uradnih oseb v javnem sektorju. 

(b) Pravilniki 

41 Občina Žužemberk je imela do opozorila s strani Računskega sodišča in Službe vlade RS za samoupravo in 

razvoj podeželja več kot štiri leta neusklajen pravilnik o plačah in drugih prejemkih, ki bi moral biti s 

spremembo ZLS spremenjen že leta 2007. Kljub zakonskim spremembam je Občina Žužemberk svoja dva 

nepoklicna podžupana na podlagi neusklajenega pravilnika v preteklem mandatu dvakratno plačevala.5 Na 

ta način sta podžupana v preteklem mandatu prejemala tako plačilo za podžupansko funkcijo kot tudi 

sejnino za udeležbo na sejah občinskega sveta, kar je bilo že ob nastopu njune funkcije z vidika določil 34.a 

člena ZLS nedopustno. Župan je kasneje posredno navedel, da je določila ZLS poznal, a jih je očitno zavestno 

kršil, kar potrjujejo tudi njegove izjasnitve na osnutek zaključnih ugotovitev. Na ta način je župan kršil 

zakonodajo o lokalni samoupravi in tedanjima podžupanoma Jožetu Papežu in Jožetu Šteinglu omogočil 

neposredne premoženjske koristi; s tem je v skladu s 1. točko 4. člena ZIntPK ravnal koruptivno. 

42 Občina Žužemberk do županovih izjasnitev o osnutku zaključnih ugotovitev še vedno ni imela sprejetega niti 

pravilnika o uporabi službenega vozila, zaradi česar sta bili v preteklosti občinski vozili velikokrat v zasebni 

rabi župana oziroma podjetja FS d.o.o. (tudi to potrjuje županovo sedanjo povezanost s podjetjem), 

bonitete pa niso bile obračunane, prav tako s strani občine ni bila obračunana in nakazana akontacija 

                                                           
5
 Župan Franc Škufca njuno izplačilo v izjasnitvah na osnutek zaključnih ugotovitev utemeljuje prav z dejstvom, da je bil 

tedaj še vedno v veljavi star pravilnik. 
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dohodnine za bonitete.6 Takšno ravnanje je 

saj gre za evidentne kršitve davčne zakonodaje. Kljub temu, da je bila Občina Žužemberk na nepravilnosti s 

strani davčnega inšpektorja v letu 2007 opozorjena, 

2007 in 2008, posledično pa ni bila obračunana in plačana dohodnina v skupni višini 122,40 evra

službeni avtomobil pa finančna služba o

vedo, kako naj to storijo. Takšnih navedb komisija ne more sprejeti, saj bi finančnikom in računovodjem v 

občini moralo biti znano, da se bonitete obračunavajo 

so v neposredni lasti občine ali pa jih ima ta v lizin

finančna služba, kljub očitnim nepravilnostim

nasprotju s pričakovano integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

 

 
Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 
4. 10. 2012 v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik)
odločil: 
- da se pričujoče ugotovitve in odgovori obravnavanih oseb objavijo na spletni strani komisije (

rs.si); 

- da se v ločenem postopku izvede 

- da se zadeva odstopi pooblaščeni osebi 

poročanja o premoženjskem stanju;

- da se zadeva s pripadajočo dokumentacijo odstopi policiji in pristojnemu državnemu tožilstvu zar

sumov storitve več kaznivih dejanj, ki se preganja

- da se zadeva s pripadajočo dokumentacijo odstopi Davčni upravi RS zaradi sumov nepravilnosti iz njene 

pristojnosti. 

Odločitev je bila sprejeta: soglasno. 
 
 
 

 

Vložiti:  

- zbirka dok. gradiva. 
 
 

                                                           
6
 Župan v izjasnitvah na osnutek zaključnih ugotovitev zapiše, da »občinski vozili nista nikoli v zasebni rabi župana niti 
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INTEGRITETA, ODGOVORNOST,

VLADAVINA PRAVA
 

Takšno ravnanje je v nasprotju s pričakovano integriteto funkcionarja

saj gre za evidentne kršitve davčne zakonodaje. Kljub temu, da je bila Občina Žužemberk na nepravilnosti s 

včnega inšpektorja v letu 2007 opozorjena, županu še vedno ni bila obračunana boniteta za leti

ni bila obračunana in plačana dohodnina v skupni višini 122,40 evra

i avtomobil pa finančna služba občine bonitete ne obračunava, ker – po njihovih navedbah 

Takšnih navedb komisija ne more sprejeti, saj bi finančnikom in računovodjem v 

občini moralo biti znano, da se bonitete obračunavajo na enak način za vse avtomobile, ne glede na to, ali 

so v neposredni lasti občine ali pa jih ima ta v lizing najemu. Župan Franc Škufca poročila, ki jih pripravi 

finančna služba, kljub očitnim nepravilnostim, podpisuje še leta 2012, kar je nezakonito in v popolnem 

rotju s pričakovano integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. 

 
*** 

 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 
v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik) in Rok Praprotnik (namestnik predsednika

pričujoče ugotovitve in odgovori obravnavanih oseb objavijo na spletni strani komisije (

 podroben pregled načrta integritete Občine Žužemberk

zadeva odstopi pooblaščeni osebi komisije zaradi uvedbe prekrškovnega

poročanja o premoženjskem stanju; 

da se zadeva s pripadajočo dokumentacijo odstopi policiji in pristojnemu državnemu tožilstvu zar

sumov storitve več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti; 

da se zadeva s pripadajočo dokumentacijo odstopi Davčni upravi RS zaradi sumov nepravilnosti iz njene 
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INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 

v nasprotju s pričakovano integriteto funkcionarja in organa, 

saj gre za evidentne kršitve davčne zakonodaje. Kljub temu, da je bila Občina Žužemberk na nepravilnosti s 

bila obračunana boniteta za leti 

ni bila obračunana in plačana dohodnina v skupni višini 122,40 evra. Za en 

po njihovih navedbah – ne 

Takšnih navedb komisija ne more sprejeti, saj bi finančnikom in računovodjem v 

za vse avtomobile, ne glede na to, ali 

Župan Franc Škufca poročila, ki jih pripravi 

podpisuje še leta 2012, kar je nezakonito in v popolnem 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 
rotnik (namestnik predsednika) in dodatno 

pričujoče ugotovitve in odgovori obravnavanih oseb objavijo na spletni strani komisije (www.kpk-

Žužemberk; 

ega postopka s področja 

da se zadeva s pripadajočo dokumentacijo odstopi policiji in pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi 

da se zadeva s pripadajočo dokumentacijo odstopi Davčni upravi RS zaradi sumov nepravilnosti iz njene 
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