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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 
 

 
V ZADEVAH (I) DELOVANJA V NASPROTJU Z INTEGRITETO DIREKTORICE CSD ILIRSKA BISTRICA KRISTINE 

ZADEL ŠKRABOLJE V POSTOPKU IMENOVANJA NAMESTNICE DIREKTORICE CSD ILIRSKA BISTRICA IN (II) 

NASPROTJA INTERESOV JAVNE USLUŽBENKE IN PREDSEDNICE SVETA ZAVODA CSD ILIRSKA BISTRICA 

EMANUELE REBEC V POSTOPKU LASTNE ZAPOSLITVE NA DELOVNO MESTO STROKOVNE DELAVKE V 

PROGRAMU DNEVNI CENTER SONČEK V OKVIRU CSD ILIRSKA BISTRICA 

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

korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v 

nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje 

 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

- Kristina Zadel Škrabolje, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, je kot uradna oseba v 

času svojega starševskega dopusta za svoje nadomeščanje med 1. 4. 2012 in 31. 8. 2012 

imenovala javno uslužbenko Emanuelo Rebec, kljub temu, da ta ni podpisala prejetega aneksa št. 

5 k pogodbi o zaposlitvi, ki bi jo prerazvrstil v nižji plačni razred in s tem odpravil kršitev 

zakonodaje. S tem je direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica ravnala v nasprotju z 

zahtevano integriteto uradnih oseb, kot jo opredeljuje tretja točka 4. člena ZIntPK. 

 
- Emanuela Rebec, javna uslužbenka, se je dne 1. 8. 2012, ko je bila odgovorna oseba Centra za 

socialno delo Ilirska Bistrica, prijavila na prosto delovno mesto strokovni delavec v programu 

Dnevni center Sonček za določen čas 18 mesecev. V razpisu prostega delovnega mesta, na 

katerega se je prijavila, je bila kot kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisanim delovnim 

mestom navedena ona sama, v nadaljevanju pa bila tudi izbrana kot najustreznejša kandidatka. Z 

navedenim ravnanjem je Emanuela Rebec ustvarila okoliščine, v katerih je zasebni interes uradne 

osebe (korist v obliki delovnega mesta) najmanj ustvaril videz, da je vplival na nepristransko in 

objektivno opravljanje njenih javnih nalog (dajanje informacij o delovnem mestu, na katerega se 

je prijavila tudi sama), kar ustreza definiciji nasprotja interesov, kot je opredeljeno v dvanajsti 

točki 4. člena ZIntPK. 
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A. UVODNO POJASNILO 

 

1 Komisija je na podlagi prijave, ki jo je prejela dne 17. 8. 2012, v zadevi s spisovno številko 06210-670/2012, 

začela postopek o sumu korupcije, nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij v Centru za socialno delo 

Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: CSD Ilirska Bistrica) zoper javno uslužbenko Emanuelo Rebec in 

direktorico CSD Ilirska Bistrica Kristino Zadel Škrabolje. Prijavitelj opozarja, da je namestnica direktorice CSD 

Ilirska Bistrica Emanuela Rebec objavila razpis za prosto delovno mesto strokovnega sodelavca, hkrati 

delovala kot kontaktna oseba za posredovanje informacij v zvezi z razpisom in bila na tem razpisu tudi 

izbrana. 

 

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

dokumentacijo ter informacije od CSD Ilirska Bistrica, Službe za nadzor na Sekretariatu Ministrstva za delo, 

družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ), Inšpektorata RS za javno upravo in Inšpektorata 

RS za delo. 

 

Komisija je javni uslužbenki Emanueli Rebec v izjasnitev poslala osnutek ugotovitev o konkretnem primeru. 

Dne 2. 1. 2013 je komisija prejela odgovor javne uslužbenke Emanuele Rebec na osnutek, ki je bil 

pravočasen in je skladno z osmim odstavkom 13. člena ZIntPK objavljen skupaj s pričujočimi ugotovitvami o 

konkretnem primeru.  

 

Tudi direktorici CSD Ilirska Bistrica Kristini Zadel Škrabolje je komisija poslala v izjasnitev osnutek ugotovitev 

o konkretnem primeru. Dne 4. 1. 2013 je komisija prejela odgovor direktorice CSD Ilirska Bistrica Kristine 

Zadel Škrabolje na osnutek, ki je bil pravočasen in je skladno z osmim odstavkom 13. člena ZIntPK objavljen 

skupaj s pričujočimi ugotovitvami o konkretnem primeru.  

 

3 Komisija na osnovi pridobljene dokumentacije in prejetih odgovorov uvodoma pojasnjuje, da se teza o 

koruptivnem ravnanju iz osnutka ugotovitev ni potrdila oziroma da (i) v zvezi z določitvijo in neodpravo 

previsokega plačnega razreda Emanuele Rebec ni zadostnih razlogov za sprejem ugotovitev o koruptivnem 

dejanju direktorice CSD Ilirska Bistrica Kristine Zadel Škrabolje in (ii) v primeru seznanitve z daljšo 

odsotnostjo direktorice ter nadomeščanjem Emanuele Rebec na seji Sveta zavoda CSD Ilirska Bistrica ni šlo 

za nasprotje interesov. Izjasnitve obravnavanih oseb pa v ničemer niso vplivale na očitek o ravnanju v 

nasprotju z integriteto, ki se pričakuje od uradnih oseb v javnem sektorju.  

 

B. DEJANSKO STANJE  

 

 

4 Emanueli Rebec je bilo dne 20. 1. 2011 posredovano Obvestilo o ugotovitvi neskladnosti določb o plači v 

pogodbi in aneksu k pogodbi o zaposlitvi (št. dokumenta: 100-15/2007), h kateremu je bil priložen tudi 

aneks št. 5 k pogodbi o zaposlitvi. Na podlagi navedenega aneksa bi morala biti Emanuela Rebec v skladu z 

veljavno zakonodajo prerazvrščena iz 42. v 41. plačni razred, vendar aneksa nikoli ni podpisala. Direktorica 

CSD Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje je kljub temu za obdobje svojega starševskega dopusta, od 1. 

4. 2012 do 31. 8. 2012, strokovni delavki na CSD Ilirska Bistrica Emanueli Rebec na osnovi 36. in 37. člena 

Statuta CSD Ilirska Bistrica z dne 25. 3. 1994 in 28. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, 

št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 8/2010) izdala Pooblastilo za nadomeščanje med njeno daljšo, nad 
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30 dni trajajočo, odsotnostjo (št. dokumenta: 020-2/2010 z dne 30. 12. 2011). Direktorica CSD Ilirska 

Bistrica Kristina Zadel Škrabolje je z izdajo predmetnega pooblastila seznanila tudi Svet zavoda CSD Ilirska 

Bistrica, kateremu pa je v tem času predsedovala Emanuela Rebec. To je razvidno iz 6. točke Zapisnika 1. 

seje Sveta zavoda CSD Ilirska Bistrica z dne 29. 2. 2012. V sklepu k 6. točki je zapisano, da je Svet zavoda 

seznanjen z daljšo odsotnostjo direktorice CSD Ilirska Bistrica Kristine Zadel Škrabolje zaradi koriščenja 

starševskega dopusta ter njenim nadomeščanjem. 

 

5 CSD Ilirska Bistrica je dne 1. 8. 2012 na Zavodu RS za zaposlovanje prijavil prosto delovno mesto strokovni 

delavec v programu Dnevni center Sonček (regist. št. prijave: HC12320, obrazec PD-PO: Ponovitev prijave 

prostega delovnega mesta oziroma vrste dela) za določen čas 18 mesecev. Kot kontaktna in hkrati kot 

odgovorna oseba je bila navedena Emanuela Rebec, saj je v tem času nadomeščala direktorico, ki je bila 

odsotna zaradi starševskega dopusta. Kot datum prijave v prostorih zavoda je naveden dan 3. 8. 2012, rok 

za prijavo kandidatov je bil ponovno 8 dni. Direktorica CSD Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje v dopisu 

navaja, da se je na ponovljeni razpis prijavilo 22 kandidatov, izmed katerih so trije izpolnjevali razpisne 

pogoje, med njimi tudi Emanuela Rebec. Direktorica na razgovore kandidatov, ki so izpolnjevali razpisne 

pogoje, ni povabila, je pa potem, ko jo je Emanuela Rebec seznanila, da se je odločila prijaviti na razpis, o 

tem z njo razpravljala na naslednjem obisku CSD Ilirska Bistrica. CSD Ilirska Bistrica je dne 14. 8. 2012 vse 

kandidate, ki so se prijavili na ponovljeni razpis, obvestil, da je bila na razpisu prostega delovnega mesta 

strokovni delavec v programu Dnevni center Sonček izbrana Emanuela Rebec, kar je razvidno tudi iz 

obvestila (št. dokumenta: 110-95/2012 z dne 14. 8. 2012, podpisnica je direktorica CSD Ilirska Bistrica 

Kristina Zadel Škrabolje), ki ga je direktorica CSD Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje posredovala 

komisiji. Za obdobje 18 mesecev delovanja Emanuele Rebec v Dnevnem centru Sonček je bila njena 

pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas na CSD Ilirska Bistrica zamrznjena. 

 

6 Emanuela Rebec je v času nadomeščanja direktorice CSD Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje od 1. 4. 

2012 do 31. 8. 2012 poskrbela za razpis prostega delovnega mesta na podlagi navodil direktorice, ki je 

določila pogoje razpisanega delovnega mesta. Emanuela Rebec je imela pooblastilo direktorice, da lahko 

odloča o sklenitvi, prekinitvi ali razporeditvi delavca le na podlagi posveta in sklenjenega pisnega dogovora 

z direktorico. Prosto delovno mesto je na Zavodu RS za poslovanje prijavila Emanuela Rebec, postopek 

razpisa in izbora pa je vodila direktorica CSD Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje in se odločila, da na 

delovno mesto zaposli Emanuelo Rebec. O vodenju razpisnega postopka direktorica ni sestavila nobenega 

zapisnika. 

C. RELEVANTNO PRAVO 

 

7 Nasprotje interesov, kot ga določa dvanajsta točka 4. člena ZIntPK, so okoliščine, v katerih zasebni interes 

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

 

8 Integriteta, kot jo določa druga točka 4. člena ZIntPK, je pričakovano delovanje in odgovornost 

posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, 

pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji 

in etičnimi kodeksi. 
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9 3. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da se plača določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo 

oziroma sklepom, tako da se v pogodbi oziroma sklepu določi plačni razred in druge sestavine plače v 

skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi, 

ter kolektivnimi pogodbami. Nadalje je določeno, da se v pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu 

javnemu uslužbencu in funkcionarju ne sme določiti plače v drugačni višini, kot je določena z zakonom, 

predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi, ter kolektivnimi pogodbami. Prvi odstavek 3.a člena 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da mora o ugotovitvi neskladnosti določb o plači v 

pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca, odločbi oziroma sklepu, s katerim je določena plača funkcionarja 

s tretjim odstavkom 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, delodajalec nemudoma pisno 

obvestiti prizadetega javnega uslužbenca ali funkcionarja in obrazložiti svoje ugotovitve in mu izročiti 

pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbo oziroma sklep, s katerim se odpravijo 

neskladnosti. Tretji odstavek 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da če delodajalec 

ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju določena in izplačana višja plača, kot bi mu pripadala, se z javnim 

uslužbencem ali funkcionarjem dogovori o načinu vrnitve preveč izplačanega zneska. V primeru, da med 

delodajalcem in delojemalcem v enem mesecu od pisnega poziva delodajalca ne pride do soglasja, mora 

delodajalec preveč izplačani znesek zahtevati s tožbo pred pristojnim sodiščem. Peti odstavek 3.a člena 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da če za dejstvo iz tretjega odstavka tega člena izve 

minister, pristojen za področje, na katerem deluje proračunski uporabnik, Računsko sodišče ali pristojni 

inšpektor, lahko od delodajalca zahteva, da ugotovi to nezakonitost in ravna v skladu s tem zakonom, če pa 

delodajalec v roku enega meseca od vložene zahteve ne izda obvestila iz prvega odstavka tega člena in v 

nadaljnjem roku enega meseca ne ravna po tretjem odstavku tega člena, lahko tudi s tožbo zahteva pred 

pristojnim sodiščem vračilo preveč izplačanega zneska. Drugi odstavek 20. člena Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju določa, da javni uslužbenec, ki napreduje v naziv ali višji naziv, prenese že dosežena 

napredovanja v plačne razrede na delovnem mestu ali v nižjem nazivu v nov naziv tako, da se doseženi 

plačni razred pred napredovanjem v naziv ali višji naziv poveča za največ tri plačne razrede. 

 

10 26. člen Statuta CSD Ilirska Bistrica z dne 25. 3. 1994 določa pristojnosti Sveta zavoda CSD Ilirska Bistrica, 

med katere spada imenovanje in razreševanje direktorja centra s soglasjem ustanovitelja, ocenjevanje 

uspešnosti direktorja, sprejemanje pravilnika o disciplinski odgovornosti, sprejemanje finančnega načrta in 

zaključnega računa, podajanje ustanovitelju ter direktorju mnenja in predloge v zvezi s posameznimi 

vprašanji, odločanje o disciplinski odgovornosti delavcev centra za storjene kršitve delovne obveznosti na 

drugi stopnji in odločanje o zahtevi za varstvo pravic delavcev. 

 

11 Prvi odstavek 37. člena Statuta CSD Ilirska Bistrica z dne 25. 3. 1994 določa, da v odsotnosti direktorja 

zastopa in predstavlja center strokovni delavec centra, ki ga za enkratno nadomeščanje pooblasti direktor, v 

mejah direktorjevega pooblastila. 

 

D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

12 Kot pojasnjeno že zgoraj, je po preučitvi pridobljene dokumentacije in prejetih odgovorov obravnavanih 

oseb komisija sklenila, da v zvezi z določitvijo in neodpravo previsokega plačnega razreda Emanuele Rebec 

ni zadostnih razlogov za sprejem ugotovitev o koruptivnem dejanju direktorice CSD Ilirska Bistrica Kristine 
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Zadel Škrabolje. Ugotovljene kršitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je komisija odstopila v 

reševanje Inšpektoratu RS za javno upravo. Komisija prav tako ugotavlja, da v primeru seznanitve z daljšo 

odsotnostjo direktorice in nadomeščanjem Emanuele Rebec na seji Sveta zavoda CSD Ilirska Bistrica ni šlo 

za nasprotje interesov. 

 

13 Nadalje pa komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da je direktorica CSD Ilirska Bistrica Kristina Zadel 

Škrabolje kljub temu, da Emanuela Rebec ni podpisala aneksa št. 5 k pogodbi o zaposlitvi, ki bi odpravil 

kršitev zakonodaje, v času svojega starševskega dopusta za nadomeščanje med 1. 4. 2012 in 31. 8. 2012 

imenovala prav Emanuelo Rebec, kar ustreza definiciji delovanja v nasprotju z integriteto, saj se od 

direktorice pričakuje delovanje in odgovornost, ki preprečuje in odpravlja tveganja, da bi bila funkcija ali 

pooblastilo za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. 

Kljub dopisu MDDSZ vsem izvajalcem socialno varstvenih storitev, med njimi CSD Ilirska Bistrica, s pojasnili 

določitve plačnega razreda ob napredovanju v naziv in na osnovni tega vročenega aneksa št. 5 k pogodbi o 

zaposlitvi Emanueli Rebec, na podlagi katerega bi bila prerazvrščena iz 42. v 41. plačni razred, navedenega 

aneksa ta ni podpisala. Emanuela Rebec se glede nepodpisa aneksa sklicuje na nepravičnost in na 

neurejenost zadeve z vidika vseh tovrstnih ustanov v Sloveniji. Komisija pri tem poudarja, da je s pravnega 

vidika problematika urejena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dodatno pa nejasnosti pojasnjuje 

dopis MDDSZ z dne 24. 4. 2009. Poleg pravnega vidika komisija še posebej izpostavlja (ne)etični vidik 

odločitve Emanuele Rebec, da aneksa št. 5 ne podpiše, kljub ugotovljenemu napačnemu izračunu 

plačnega razreda v skladu z veljavno zakonodajo. Posledično komisija meni, da bi morala biti za 

nadomeščanje direktorice izbrana oziroma imenovana oseba, ki je pripravljena samoiniciativno ravnati 

skladno z zakonodajo (ne glede na odločitve drugih oseb v podobnem položaju) in da so ob imenovanju 

Emanuele Rebec za namestnico direktorice obstajala tveganja, da bi bilo pooblastilo za odločanje 

uporabljeno v nasprotju s pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. 

 

14 V obdobju nadomeščanja direktorice je Emanuela Rebec kot odgovorna oseba CSD Ilirska Bistrica dne 1. 8. 

2012 na Zavodu RS za zaposlovanje prijavila prosto delovno mesto strokovni delavec v programu Dnevni 

center Sonček za določen čas 18 mesecev, v kateri je bila navedena kot kontaktna oseba za informacije v 

zvezi z razpisanim delovnim mestom zainteresiranim kandidatom in hkrati kot odgovorna oseba. Emanuela 

Rebec se je na dotični razpis nato tudi sama prijavila; direktorica, ki je bila v tem času na starševskem 

dopustu, pa je kot najustreznejšo kandidatko izbrala ravno Emanuelo Rebec, podpisala obvestila o izbiri 

kandidata za prosto delovno mesto in pogodbo o zaposlitvi za določen čas z Emanuelo Rebec. S tem, ko je 

bila Emanuela Rebec hkrati kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisanim delovnim mestom 

zainteresiranim kandidatom in bila v dotičnem razpisu tudi izbrana kot najustreznejša kandidatka, so 

nastopile okoliščine, ki ustrezajo definiciji nasprotja interesov, saj je njen zasebni interes v zvezi z zasedbo 

prostega delovnega mesta ustvaril najmanj videz, da je vplival na nepristransko in objektivno opravljanje 

njenih javnih nalog (konkretno dajanja podatkov o delovnem mestu, na katerega je bila prijavljena sama), 

kar potrjuje tudi prijava na komisijo, v kateri prijavitelj izpostavlja spornost tega, da je bila kontaktna oseba 

za posredovanje informacij zainteresiranim kandidatom za določeno delovno mesto oseba, ki je bila tudi 

sama prijavljena na razpisano delovno mesto. Komisija opozarja, da bi morala biti Emanuela Rebec v celoti 

izločena iz izbirnega postopka, torej tudi v objavi razpisanega prostega delovnega mesta ne bi smela biti 

navedena kot kontaktna oseba, temveč bi morala o nasprotju interesov v skladu s prvim odstavkom 38. 

člena ZIntPK obvestiti svojega predstojnika (ker je v času nastanka nasprotja interesov nadomeščala 

direktorico, ki morala o okoliščinah nasprotja interesov pisno obvestiti predsednika Sveta CSD), ki bi moral 
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sprejeti ustrezne ukrepe za vsestransko zagotovitev objektivne in nepristranske izvedbe izbirnega postopka 

za zasedbo prostega delovnega mesta. 

 

*** 

 

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

28. 5. 2013 v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) dr. Liljana 

Selinšek (namestnica predsednika) odločil, da: 

- se pričujoče ugotovitve in odgovora obravnavanih oseb objavijo na spletnih straneh komisije 

(www.kpk-rs.si); 

- se pričujoče ugotovitve posredujejo Svetu zavoda Centra za socialno delo Ilirska Bistrica in 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki se ju pozove, da komisijo obvestijo o sprejetih 

ukrepih v zvezi z ugotovitvami komisije; 

- pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prouči pogoje za uvedbo prekrškovnega postopka 

zaradi kršitve 38. člena ZIntPK. 

 

Odločitev je bila sprejeta soglasno. 

 

 

                                                                      
 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva. 

 

             

http://www.kpk-rs.si/

