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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

  
 
V ZADEVI SUMA KRŠITEV FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI V POSTOPKU ODDAJE 
STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM DRUŽBI LONČEK KUHAJ, D.O.O. 
 

 
 
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 nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje 

 

 

                                                            UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

Odgovorne osebe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so kot uradne osebe javnega sektorja  

pri oddaji opremljenih delovnih prostorov fakultete v najem ravnale v nasprotju z določbami Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti in dale prednost ter s tem omogočile korist zasebni družbi 

Lonček kuhaj, d.o.o. 

 

S tem, ko so odgovorne osebe Fakultete za elektrotehniko UL opustile dolžno ravnanje in omogočile 

korist zasebni družbi Lonček kuhaj, d.o.o., so izpolnjeni vsi znaki korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 

4. člena ZIntPK. 

 

A. UVODNO POJASNILO 

1 Komisija je postopek o sumu korupcije, ki se nanaša na oddajo oziroma najem opremljenih delovnih 

prostorov – kuhinje v stavbi Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: 

fakulteta), v zvezi z izvajanjem dejavnosti nudenja prehrane družbi Lonček kuhaj, d.o.o., pričela na podlagi 

prijave z dne 1. 6. 2012 in njene dopolnitve 7. 9. 2012.   

  

2 Prijavitelj opozarja na nizko mesečno najemnino oddanih poslovnih prostorov fakultete – kuhinje, ki jih je 

junija 2012 fakulteta oddala v najem družbi Lonček kuhaj, d.o.o. Poleg nizke cene najema je fakulteta prej 
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navedeni družbi, ki je pred novo sklenitvijo najemne pogodbe že bila najemojemalec istih prostorov 

(najemna pogodba je prenehala junija 2012), hkrati v brezplačno uporabo oddala preko približno 300 m2  

poslovnih prostorov, kar zajema jedilnico in teraso fakultete. 

 

3 Komisija je zaradi razjasnitve dejanskega stanja v okviru svojih pristojnosti od fakultete zahtevala in 

pridobila podatke, dokumentacijo ter ostale informacije. Kot je razvidno iz nadaljevanja, je komisija na 

podlagi lastne dejavnosti ugotovila pomembna dejstva in okoliščine, ki so relevantne za odločanje v tem 

primeru. 

B. DEJANSKO STANJE  

Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva: 

 

4 V dokumentu Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem za oddajo v najem nepremičnine  – del 

stavbe UL, Fakultete za elektrotehniko z dne 25. 4. 2012 je zapisano, da so predmet in obseg stvarnega 

premoženja nepremičnine (ki je del stavbe na Tržaški cesti 15 v Ljubljani), v okviru tega pa se v najem 

oddajajo naslednji delovni prostori, namenjeni izključno pripravi in izdaji hrane za zaposlene in študente 

najemodajalca: del prostora CN005B v pritličju (kuhinja in bife s premično opremo v obsegu 58,40 m2) in 

kletni prostori CRK 32, CRK 33, CRK 33/2, CRK 33/3 in CRK 36 (delno opremljeno skladišče, garderoba in WC 

v obsegu 41,60 m2), brez jedilnice in spremljajočih prostorov, kar predstavlja 0,572 % skupne površine 

stavbe. Najemodajalec bo jedilnico občasno uporabljal za promocijske dejavnosti in predstavitve, poslovne 

sestanke ter druge študijske in znanstveno-raziskovalne aktivnosti, vendar pa najemniku izrecno dovoljuje 

souporabo, da se v tem prostoru omogoči konzumiranje hrane in pijače. 

 

5 Nadalje je fakulteta dne 5. 6. 2012 na svoji spletni strani objavila namero o oddaji stvarnega premoženja v 

najem za določen čas enega leta, iz katere izhaja, da bo fakulteta po metodi neposredne pogodbe v najem 

oddala delovne prostore, namenjene izključno pripravi in izdaji hrane za zaposlene in študente, v skupnem 

obsegu 100,00 m2, brez jedilnice in spremljajočih prostorov. V nameri o oddaji stvarnega premoženja v 

najem ni bilo opredeljene cene in nobenega posebnega pogoja, le to, da se bo oddaja vršila po metodi 

neposredne pogodbe. 

 

6 Komisija je za izbiro najemnika opremljenih delovnih prostorov, namenjenih izključno pripravi in izdaji 

hrane za zaposlene in študente, izbrala družbo Lonček kuhaj, d.o.o.  

 

7 Utemeljitve navedene izbire so bile sledeče: naročnik je v Posamičnem programu ravnanja s stvarnim 

premoženjem z dne 25. 4. 2012 kot pogoj za izbiro določil, da mora najemnik izpolnjevati vse zakonsko 

predpisane standarde za izvajanje gostinske dejavnosti, imeti dobre reference o dosedanjem izvajanju 

dejavnosti, biti poslovno korekten, plačilno in opravilno sposoben ter finančno stabilen. Izbran bo 

ponudnik, ki bo zagotavljal sveže pripravljeno hrano in pijačo iz kakovostnih svežih sestavin v prostorih 

fakultetne kuhinje. Ponudniki, ki bodo ponudili zgolj dostavo kuhane hrane na lokacijo fakultete, pri oceni 

ne bodo upoštevani, ravno tako ne bodo upoštevani ponudniki z bonitetno oceno, nižjo od 65 točk, in 

oceno tveganja, nižjo od BBB. 
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8 Na podlagi namere o oddaji je fakulteta prejela skupno pet ponudb, na katere je komisija fakultete za izbiro  

podala sledeče ugotovitve:  

- Lonček kuhaj, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, prejeto 19. 6. 2012, ponudba ne vključuje 

cene (že najemnik v času objave, boniteta 70 BBB, ni tožena stranka – podatek Gvin); 

- Volta investicije, d.o.o., Tržaška 18, 1000 Ljubljana, prejeto dne 19. 6. 2012, ponujena cena 2500 

EUR na mesec + DDV, (boniteta 32 CCC, ni tožena stranka – podatek Gvin), poslan zgolj dopis za 

najem kuhinje in bifeja, brez ustreznih dokumentov, ki bi izkazovali izpolnjevanje pogojev za 

opravljanje dejavnosti oziroma bonitete podjetja; 

- PIAP, gostinstvo Barbara Vider, s.p., prejeto 19. 6. 2012, ponujena cena 2000 EUR na mesec 

(boniteta 29 CC, ni tožena stranka – podatek Gvin), poslana zgolj prijava za namero ponudnika v 

višini najemnine 2000 EUR na mesec, brez ustreznih dokumentov, ki bi izkazovali izpolnjevanje 

pogojev za opravljanje dejavnosti oz. bonitete podjetja; 

- Gostinstvo Andrej Šumi, s.p., prejeto 19. 6. 2012, ponudba ne vključuje cene, (boniteta 83 AA, 5 x 

tožena stranka – podatek Gvin), ponudbi so priloženi dokumenti, ki izkazujejo izpolnjevanje 

pogojev; 

- Sodexo, d.o.o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, prejeto 18. 6. 2012, ponudba ne vključuje cene 

(boniteta 93 AAA, 24 x tožena stranka – podatki Gvin), ponudbi so priloženi dokumenti, ki izkazujejo 

izpolnjevanje pogojev. 

 

9 Iz dokumentacije in odgovora fakultete ni razbrati, da bi fakulteta potencialne najemnike pozvala k 

dopolnitvi ponudb, niti ni opravila pogajanj o ceni, kot to v primeru sklenitve neposredne pogodbe 

predpisuje 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (v 

nadaljevanju: Uredba). V odgovoru je fakulteta navedla le, da vsi ponudniki niso priložili ustreznih 

dokumentov o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma bonitete podjetja. Pogoje je 

fakulteta določila v posamičnem programu ravnanja s stvarnim premoženjem aprila 2012, na osnovi teh pa 

je izbirna komisija izbrala in tudi utemeljila svojo izbiro novega/starega najemnika. 

 

10 Dne 26. 6. 2012 je bil izdan sklep o izbiri ponudnika za najem stvarnega premoženja, katerega podpisnik je 

prof. dr. Janez Nastran, dekan fakultete. V sklepu je zapisano (povzetek): 

- da je komisija za izbiro najemnika pregledala ponudbe in ocenila izpolnjevanje zahtevanih pogojev 

ponudnikov; 

- ker gre za manjšo interno kuhinjo v okviru fakultete, niso zasledovali finančnega dobička – v prvi 

vrsti so želeli dobiti poslovno korektnega najemnika; 

- ob upoštevanju vsega navedenega so izbrali ponudnika Lonček kuhaj, d.o.o. 

 

11 Dne 29. 6. 2012 je bila sklenjena pogodba, ki jo je fakulteta po metodi neposredne pogodbe sklenila z 

najemnikom, družbo Lonček kuhaj, d.o.o. Iz 2. in 5. člena pogodbe izhaja, da je fakulteta dejansko del 

prostora (jedilnica, prostor, namenjen pitju pijač, odprto teraso) oddala v brezplačen najem oziroma 

souporabo. Cena mesečne najemnine za nepremično premoženje znaša 830 EUR oziroma 9960 EUR na leto, 

za premično premoženje pa 415 EUR oziroma 4980 EUR letno. Pred tem je bila dne 12. 3. 2012 sklenjena 

pogodba za iste poslovne prostore za dobo treh mesecev med istima pravnima subjektoma in za enako 

mesečno najemnino. Iz primerjave obeh navedenih pogodb je razvidno, da gre za iste prostore, dane v 

najem za enak mesečni znesek najemnine. Razlika med pogodbama je v tem, da so v drugi, torej zadnji 
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sklenjeni pogodbi, določeni prostori oddani brezplačno oziroma v souporabo. Fakulteta v odgovoru 

pojasnjuje, da so se za souporabo odločili zaradi prostorske stiske. 

 

12 Glede določitve mesečnega zneska najemnine za oddane prostore je fakulteta pojasnila, da je bila vrednost 

prostorov ocenjena na podlagi poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin Geodetske uprave z dne 22. 9. 

2010 ter usklajena s cenami za oddajo prostorov na nepremičninskem trgu. Fakulteta še dodaja, da najvišja 

cena najemnine v posamičnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem ni bila določena kot merilo za 

izbiro ponudnika – najemnika, ker so postopek oddaje stvarnega premoženja v najem vodili po metodi 

neposredne pogodbe. 

 

13 Na vprašanje, ali družba Lonček kuhaj, d.o.o. prostore, ki so predmet brezplačne souporabe, uporablja vsak 

dan oziroma takrat, ko obratujeta bife in kuhinja, je bilo pojasnjeno, da družba te uporablja le, ko 

obratujeta kuhinja in bife in jih najemodajalec ne potrebuje za lastno uporabo. Del prostora (jedilnica) 

najemodajalcu služi tudi za poslovne in promocijske dejavnosti, predstavitve ter druge študijske in 

znanstveno-raziskovalne aktivnosti fakultete, del jedilnice pa je namenjen tudi vsakodnevnim srečanjem s 

poslovnimi partnerji. 

 

14 Fakulteta je poudarila, da najvišja cena najemnine v posamičnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 

ni bila določena kot merilo za izbor ponudnika – najemnika. Želeli so dobiti ponudnika, ki bo v interni kuhinji 

sproti pripravljal hrano iz svežih kakovostnih sestavin. Glede na odločitev komisije o izbiri pa je fakulteta 

sklenila pogodbo s ponudnikom, ki je v celoti izpolnjeval pogoje in je pristal na najemnino, ki jo je opredelil 

naročnik, zato s ponudnikom pogajanja o ceni, kot to določa 40. člen Uredbe, niso bila potrebna. V 

zaključku dopisa fakulteta še pojasni, da je skladno s 13. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 

32/2012) Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lastnik premoženja, pridobljenega iz javnih in 

drugih virov. Visokošolski zavod avtonomno upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za 

opravljanje svoje dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom. Fakulteta s svojim premoženjem 

upravlja po načelu dobrega gospodarja ter kakovostnih pogojev dela za zaposlene in študente. 

 

C. RELEVANTNO PRAVO  

15 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. 

 

16 Z vidika dolžnega ravnanja uradnih oseb v subjektih javnega sektorja je pri sklepanju pogodb za oddajo 

oziroma najem poslovnih prostorov pomemben Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), in sicer 4. člen tega zakona (načelo 

gospodarnosti), ki določa, da je stvarno premoženje države, ki ga upravljavec ne potrebuje za opravljanje 

svojih nalog, potrebno prodati ali z oddajo ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. 
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Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je treba voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi 

metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za državo ter samoupravne lokalne skupnosti. Nadalje je 

potrebno upoštevati 8. člen istega zakona (načelo javnosti), ki pravi, da je ravnanje s stvarnim premoženjem 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti javno, razen kadar poseben zakon določa drugače. 

 

17 V konkretnem primeru je potrebno upoštevati tudi 30. člen ZSPDSLS (brezplačna uporaba), ki pravi, da se 

nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo z 

neposredno pogodbo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog, razen javnim podjetjem ali 

nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so 

ustanovljene, ali mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju 

Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.  

 

18 V konkretnem primeru je pomembna tudi Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, v nadaljevanju: uredba), ki v 40. členu (neposredna pogodba) določa, da 

v postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z 

zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni. 

 

D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE O KONKRETNEM PRIMERU 

19 Na podlagi pridobljenih listin in informacij je senat komisije na seji dne 15. 11. 2012 sprejel osnutek 

ugotovitev o konkretnem primeru, ki jih je dne 21. 11. 2012 posredoval obravnavanim osebam, in sicer 

dekanu fakultete ter trem članom komisije za izbiro, v izjasnitev. Senat komisije se je na seji dne 13. 12. 

2012 seznanil z odgovorom Fakultete za elektrotehniko in pri tem ugotovil, da ni bilo podanih navedb, 

zaradi katerih bi bilo potrebno bistveno spremeniti ugotovljeno dejansko in pravno stanje iz osnutka 

ugotovitev. Glede na to, da pa je fakulteta v izjasnitvah izrazila dvom v to, ali je sploh zavezana uporabljati  

Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, je komisija za pojasnila v zvezi s tem zaprosila  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pristojno ministrstvo je pojasnilo, da se za univerzo 

kot javni zavod pri oddaji stvarnega premoženja v najem uporabljajo določbe Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Upoštevane so bile tudi manjše pripombe glede 

ugotavljanja bonitetnih ocen potencialnih najemojemalcev in popravek datuma v povezavi z objavo o 

nameri oddaje prostorov v najem. Očitek fakultete, da je že tretjič zavrnila Osnutek ugotovitev o 

konkretnem primeru, ne drži – komisija je namreč v skladu s poslovnikom izdala le en osnutek, ki je bil 

poslan v izjasnitev, pred tem pa je komisija v predmetni zadevi fakulteti posredovala več zahtev za 

dokumentacijo in pojasnila o konkretnem primeru.  

 

20 Na podlagi pregleda prejete dokumentacije komisija ugotavlja, da je fakulteta (oziroma njene odgovorne 

osebe) pri izbiri ponudnika in oddaji poslovnih prostorov v najem družbi Lonček kuhaj, d.o.o. kršila Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter tudi Uredbo o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

21 Komisija ugotavlja, da je fakulteta (oziroma njene odgovorne osebe) kršila določena načela ravnanja s 

stvarnim premoženjem, in sicer načelo gospodarnosti (4. člen ZSPDSLS), saj ni zasledovala najugodnejših 

rezultatov za fakulteto, kot tudi načelo javnosti (8. člen ZSPDSLS), saj v javni objavi o nameri o oddaji 
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prostorov v najem ni objavila, da bo v brezplačno souporabo dala tudi druge prostore (jedilnico in druge 

spremljajoče prostore). Poleg tega fakulteta ni opravila pogajanj o ceni, kot to zahteva 40. člen Uredbe.  

 

22 Od odgovornih oseb v javnem sektorju se zahteva posebna skrbnost in dolžnost v smeri odpravljanja 

korupcijskih tveganj ter krepitve integritete javnega sektorja. 

  

23 Način vodenja postopka oddaje stvarnega premoženja v najem kaže na to, da je fakulteta dajala prednost le 

enemu ponudniku (že obstoječemu najemojemalcu), s katerim se ni niti pogajala o ceni. Najemodajalec se v 

svojem odgovoru po oceni komisije ne more verodostojno sklicevati na to, da se je najemojemalec strinjal s 

ponujeno ceno (ki ni bila javno objavljena in torej znana tudi drugim potencialnim ponudnikom) in zato ni 

bilo pogajanj.  

 

24 V 40. členu Uredbe je zapisano, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na spletni strani (to je 

fakulteta storila) upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti 

objavljena najmanj 15 dni. V skladu z istim členom uredbe bi fakulteta morala v postopku razpolaganja s 

stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe z zainteresiranimi osebami opraviti 

pogajanja o ceni, česar pa ni storila (za pogajanja se štejejo tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj 

oziroma vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje čim višje kupnine ali čim ugodnejših pogojev 

razpolaganja).  

 

25 Na najemodajalčevo negospodarno ravnanje kaže tudi način ocene vrednosti mesečne najemnine. V 

odgovoru je fakulteta pojasnila, da je ceno določila na podlagi poskusnega izračuna vrednosti nepremičnine 

Geodetske uprave z dne 22. 9. 2010 ter jo uskladila s cenami oddaje prostorov na nepremičninskem trgu. 

Gre torej za kar dve leti staro oceno. Na podlagi modelov vrednotenja nepremičnin oziroma zbirke 

vrednotenja nepremičnin, ki jo vodi GURS, je mogoče izračunati vrednost nepremičnine. Naveden model ne 

zajema vrednotenja cen tržno oblikovanih najemnin, čeprav so le-te soodvisne od vrednosti nepremičnine. 

Komisija ugotavlja, da bi se najemodajalec v konkretni situaciji moral zavedati, da lahko iztrži bistveno višjo 

ceno. Fakulteta je namreč prejela dve ponudbi (ne glede na to, da po oceni fakultetne izbirne komisije 

ponudnika nista izpolnjevala zahtevanih pogojev) s ponujeno mesečno najemnino 2000 EUR oziroma 2500 

EUR (brez souporabe jedilnice in drugih spremljajočih prostorov). 

 

26 Dejstvo je tudi, da fakulteta premoženja ni dala oceniti pooblaščenemu cenilcu. V 17. členu ZSPDSLS je 

določeno, da mora biti premoženje, ki je predmet razpolaganja, pred izvedbo postopka ocenjeno. Komisija 

ocenjuje, da se najemodajalec ne more sklicevati na to, da najvišja cena najemnine v posamičnem načrtu 

ravnanja s stvarnim premoženjem ni bila določena kot merilo za izbiro ponudnika – najemnika in da so želeli 

dobiti ponudnika, ki bo v interni kuhinji sproti pripravljal hrano iz svežih kakovostnih sestavin. Ta pogoj bi 

namreč lahko izpolnjevali tudi drugi potencialni ponudniki. 

 

27 Da je bilo ravnanje fakultete netransparentno in negospodarno, še dodano utemeljuje dejstvo, da je hkrati s 

sklenitvijo pogodbe o najemu jedilnice v izmeri 100 m2 del prostorov v izmeri več kot 300 m2 fakulteta 

oddala v brezplačno souporabo (iz pogodbe ni razvidna velikost teh prostorov). Na netransparentno 

delovanje pa kaže tudi to, da fakulteta v nameri o oddaji prostorov (kar je javno objavila na spletnih 

straneh) ni zapisala, da bo v brezplačno souporabo oddala tudi jedilnico in teraso, prav tako tudi ni zapisala, 
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kakšne pogoje mora izpolnjevati potencialni najemojemalec, čeprav je le-te opredelila v svojih internih 

navodilih. 

 

28 Po oceni komisije sklicevanje fakultete na prostorsko stisko ne more biti tehten argument za oddajo 

določenih prostorov v brezplačno souporabo. Fakulteta je pojasnila, da del prostorov ni predmet oddaje v 

najem, saj najemodajalcu služi tudi za promocijske dejavnosti in predstavitve, poslovne sestanke ter druge 

študijske in znanstveno-raziskovalne aktivnosti, najemodajalec pa najemniku izrecno dovoljuje souporabo, z 

namenom omogočanja konzumiranja hrane in pijače v tem prostoru.  

 

29 Komisija v tej povezavi opozarja, da ZSPDSLS ne obravnava oziroma ne pozna souporabe, je pa v 30. členu 

zapisano, da se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v 

brezplačno uporabo z neposredno pogodbo osebam javnega prava, nevladnim organizacijam in 

mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija. Iz navedenega hipotetično izhaja, da bi 

fakulteta lahko oddala v brezplačno uporabo prostore, ki jih začasno ne uporablja, vendar le določenim 

pravnim osebam, nikakor pa ne pravnim osebam zasebnega prava. Iz navedb fakultete, da te prostore 

občasno uporablja in da ima prostorsko stisko, je mogoče upravičeno sklepati, da v tem primeru ne gre za 

nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik. 

 

30 Na podlagi navedenih dejstev komisija zaključuje, da v konkretnem primeru postopek oddaje stvarnega 

premoženja v najem ter ravnanje najemodajalca oziroma njegovih odgovornih oseb ni bilo gospodarno in 

transparentno, celoten način vodenja postopka in ravnanje fakultete pa kaže na to, da je fakulteta ravnala z 

namero dajanja prednosti oziroma zagotovitve koristi v obliki nizke najemnine obstoječemu najemniku, to 

je družbi Lonček kuhaj, d.o.o. S tem so po oceni komisije v konkretnem primeru izpolnjeni znaki korupcije, 

kot  jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK.  

*** 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne  

11. 4. 2013 v sestavi:  Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana 

Selinšek (namestnica predsednika) in odločil, da: 

- se skladno s 13. členom ZIntPK pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z odgovorom 

obravnavane osebe objavijo na spletnih straneh komisije (www.kpk-rs.si) oziroma na drug primeren 

način predstavijo javnosti. 

 

Odločitev je bila sprejeta: soglasno. 

  

         

Vložiti: 

- - zbirka dok. gradiva. 
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