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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 
 
V ZADEVI PRIDOBITVE 100% POSLOVNEGA DELEŽA PODJETJA OBALNI TEHNOLOŠKI SKLAD, D.O.O. S 

STRANI OBČINE PIRAN  

 
 
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 nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat 

Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje 

 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

Občina Piran je z brezplačnim prenosom 100% lastniškega deleža v svojo last dobila novo ustanovljeno 

podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. brez premoženja, brez kupcev, brez tržnega deleža in skupaj z en 

dan prej imenovanim direktorjem Mitjo Cestnikom, ki je hkrati občinski svetnik v Občini Piran. Mitja 

Cestnik je imel aktivno in ključno vlogo pri ustanavljanju podjetja ter pri brezplačnem prenosu 100% 

poslovnega deleža podjetja v občinsko last.  

 

Župan Občine Piran Peter Bossman je zanemaril svojo odgovornost, ko kot zakoniti zastopnik občine 

kljub tveganim okoliščinam, s katerimi se je seznanil, ni odstopil od podpisa pogodbe o prevzemu 

podjetja in ni preveril vseh relevantnih dejstev skupaj s predhodnim vrednotenjem in oceno pričakovanih 

stroškov za občino. 

  

Komisija ocenjuje, da je prišlo v konkretnem primeru do izkrivljanja pravnih pravil, ki urejajo način in 

postopke ustanavljanja občinskih podjetij ter imenovanje vodstev teh podjetij. Posledično komisija ob 

upoštevanju vse zbrane dokumentacije, izjav Mitje Cestnika ter Petra Bossmana in ugotovljenih dejstev 

ter okoliščin meni, da je bilo ravnanje Občine Piran oziroma njenega župana Petra Bossmana in 

občinskega svetnika Mitje Cestnika v tem primeru v nasprotju s pričakovano integriteto, kot je 

opredeljena v tretji točki 4. odstavka ZIntPK. 
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A. UVODNO POJASNILO 

1 Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) je na podlagi anonimne prijave z dne 

13. 11. 2012 v zadevi s spisovno številko 06210-949/2012 pričela postopek o sumu korupcije in ostalih 

domnevnih nepravilnosti pri brezplačni pridobitvi podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. v 100% lastništvo 

Občine Piran brez sklepa občinskega sveta Občine Piran. Hkrati s pridobitvijo 100% deleža podjetja je 

občina dobila tudi direktorja v podjetju, Mitjo Cestnika, ki je občinski svetnik Občine Piran, za direktorja 

podjetja pa je bil po navedbah iz prijave imenovan dva dni pred prepisom lastništva podjetja na Občino 

Piran. 

 

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

dokumentacijo ter informacije s strani Občine Piran, pravne osebe Avision, d.o.o., Nove Ljubljanske banke, 

d.d. in javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož. Pooblaščene osebe 

komisije so opravile razgovor s strokovnimi službami Računskega sodišča RS, senat komisije pa je na seji 

opravil razgovor s Petrom Bossmanom, Mitjo Cestnikom, Janjo Pavšič in Ljubišo Mihajlovićem. Komisija je 

vpogledala tudi v javno dostopne baze podatkov AJPES, GVIN, bazo Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije ter spletno stran Občine Piran (http://www.piran.si/) in podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. 

(http://www.ctf.si). 

 

3 Komisija je skladno z zakonom prvi osnutek ugotovitev poslala v izjasnitev obravnavanima osebama, Petru 

Bossmanu, ki se je v zakonitem roku odzval in pisno podal svojo izjasnitev na navedbe komisije, in Mitji 

Cestniku, direktorju podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o., ki se je prek Odvetniške družbe Čeferin na 

osnutek ugotovitev sicer pisno odzval, vendar je prekoračil zakoniti rok za posredovanje izjasnitev. 

Obravnavana oseba, Peter Bossman, župan Občine Piran, je po prejetju osnutka ugotovitev za izjasnitev 

predlagal, da ga komisija povabi na razgovor, kjer bi podal dodatna pojasnila. Glede na dodatno pojasnjene 

okoliščine brezplačnega prenosa 100% lastniškega deleža podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. na Občino 

Piran, se je senat komisije na podlagi sedmega odstavka 16. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter četrtega odstavka 52. člena Poslovnika Komisije za 

preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/2012) odločil zadevo s spisovno številko 06210-949/2012 

vrniti nazaj v obravnavo in izvesti dodatne razgovore za razjasnitev okoliščin ter dejanskega stanja 

predmetne zadeve. Tako so bili v nadaljevanju postopka pred senatom komisije izvedeni razgovori s Petrom 

Bossmanom, Mitjo Cestnikom, Janjo Pavšič in Ljubišo Mihajlovičem. 

 

4 Komisija je skladno z zakonom in 52. členom Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije drugi (novi) 

osnutek ugotovitev, ki je bil pripravljen ob upoštevanju novih ugotovljenih dejstev, ponovno poslala v 

izjasnitev obravnavanima osebama, in sicer Občini Piran oziroma njenemu županu Petru Bossmanu ter Mitji 

Cestniku, direktorju podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. (prek Odvetniške družbe Čeferin), ki sta se v 

zakonitem roku odzvala in pisno podala svojo izjasnitev na navedbe komisije.  

 

5 Peter Bossman se je v svoji izjasnitvi v glavnem opredeljeval do očitkov komisije, ki se nanašajo na kršitve 

Zakona o lokalni samoupravi in posledično Statuta Občine Piran tako v primeru prejetja »donacije« kot 

imenovanju direktorja podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. ter določanja višine njegove plače. Navedel je 

tudi, da strokovne službe niso nikoli dvomile v zakonitost, pravno dopustnost in legitimnost izpeljanega 

postopka ter da v tem delu navedbe komisije ne držijo.  

http://www.piran.si/
http://www.ctf.si/
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6 Komisija je, obratno, skozi razgovore pred senatom pridobila izjave dveh oseb, ki sta ugotovitve komisije 

potrdili, hkrati pa sta navedli tudi dejstvo, da nihče v strokovni službi občinske uprave Občine Piran ni želel 

prevzeti skrbništva nad pogodbami, s katerimi se je kasneje financirala dejavnost družbe Obalni tehnološki 

sklad, d.o.o. Komisija poudarja, da se je Občina Piran na podlagi zahtev komisije večkrat, tudi že v času 

pridobivanja informacij, opredeljevala do brezplačnega prenosa 100% lastniškega deleža podjetja Obalni 

tehnološki sklad in ga sama opredelila kot darilo oziroma donacijo, iz same pogodbe pa je razvidno, da gre 

dejansko za brezplačni prenos lastniškega deleža podjetja, pri čemer je občina v enem izmed odgovorov 

navedla, da skladno z Zakonom o gospodarskih družbah prenos podjetja brez prenosa direktorja ni možen. 

Dejstvo je, da pridobitev upravljavske pravice v podjetju za Občino Piran pomeni pridobitev občinskega 

premoženja. Podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. res nima statusa javnega podjetja ali javnega zavoda, 

kar po mnenju Občine Piran pomeni, da občinski svet nima pristojnosti glede imenovanja direktorja in 

določanja njegove plače, vendar pa po sektorski pripadnosti omenjena gospodarska družba spada pod 

nefinančne družbe pod javnim nadzorom, hkrati pa je bila dosedanja dejavnost podjetja financirana 

izključno iz sredstev proračuna Občine Piran. Komisija še enkrat poudarja, da so okoliščine ustanovitve in 

prenosa podjetja kot tudi časovna komponenta imenovanja direktorja tiste, ki nakazujejo na sporna ozadja 

in netransparenten postopek. Komisija pripominja še, da so bile ugotovitve v izjasnitev poslane županu 

Občine Piran, ki je podpisnik vseh pogodb, ki se na podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. nanašajo, v 

odgovor pa je komisija prejela dokument, na katerem je, sicer po pooblastilu, podpisana podžupanja Meira 

Hot, odgovor pa so očitno pripravile strokovne službe občinske uprave, saj je podpisnica dokumenta tudi 

direktorica občinske uprave Občine Piran, Janja Pavšič. 

 

7 Na podlagi dodatno ugotovljenih dejstev komisija korupcije po ZIntPK, ki je bila teza v prvem osnutku 

ugotovitev komisije, na strani župana Občine Piran Petra Bossmana ni potrdila.  

 

8 Izjasnitve, ki jih je prek Odvetniške družbe Čeferin, ki je pravni zastopnik direktorja družbe Obalni tehnološki 

sklad, d.o.o. Mitje Cestnika, prejela komisija, uvodoma razlagajo, da je bilo izgrajeno najzmogljivejše javno 

WiFi omrežje v državi, z daleč najnižjimi stroški. Zavračajo tudi očitek komisije glede nezakonitosti 

izpeljanega posla. Ob tem komisija poudarja, da se v tem delu ugotovitve komisije ne nanašajo na skladnost 

projekta z zakonodajo, ki ureja področje elektronskih komunikacij, kot navajajo izjasnitve, ampak na 

postopke pridobitve lastniškega deleža podjetja s strani Občine Piran. Presoje zakonitosti posla v povezavi z 

Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS, št. 109/12) komisija ni opravljala, ker to ni v njeni 

pristojnosti. V nadaljevanju izjasnitev je zavrnjeno tudi stališče komisije, da pridobljeno podjetje (čeprav 

brezplačno) za Občino Piran predstavlja strošek, pri čemer se izjasnitve sklicujejo na 472. člen Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki niso 

odgovorni. Komisija na tem mestu poudarja, da je pogodba o zaposlitvi Mitje Cestnika (ki jo je sicer 

podpisala nekdanja lastnica družbe, S. P.1) oziroma kasnejši aneks k tej pogodbi,  katerega podpisnik je 

župan Peter Bossman, kot zakoniti zastopnik edinega družbenika podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o., 

sklenjena z Občino Piran, kar pomeni, da gre za strošek občine. Tudi sicer je dejavnost podjetja v celoti 

financirana iz občinskega proračuna, saj podjetje lastnih prihodkov ni imelo. V izjasnitvah Mitja Cestnik 

oporeka tudi ugotovitvam o pritiskih občinskih svetnikov stranke Socialnih demokratov (SD) ter v tem delu 

poudarja, da je bil Peter Bossman prek projektov svojega volilnega programa moralno obvezan (kot tudi 

svetniki iz vrst SD), da se program v največji meri uresniči ter da je način izvedbe projekta WiFi 

                                                           
1
 nekdanja sošolka in znanka Mitje Cestnika 
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davkoplačevalcem privarčeval vsaj 400.000 evrov stroškov. Komisija poudarja, da navedeni argumenti lahko 

zdržijo, vendar pa niso utemeljeni na preverljivih dejstvih. Občina Piran – glede na vso pridobljeno 

dokumentacijo in pojasnila – pred pridobitvijo podjetja ni izdelala stroškovnika izvedbe projekta, saj bi v 

nasprotnem primeru stroške lahko načrtovala in upoštevala v proračunu občine za leto 2012 ter 2013, 

namesto tega pa je prerazporejala sredstva znotraj sprejetega proračuna (mimo občinskega sveta, za kar 

ima župan pooblastilo) in v letu 2013 uporabila tudi sredstva rezervacij. Mitja Cestnik po navedbah v 

izjasnitvah tudi nikakor ni bil pobudnik izpeljave posla, vendar pa komisija ne more slediti tej trditvi, saj je v 

razgovoru pred senatom komisije sam potrdil svojo vlogo v celotnem postopku, potrdil je tudi fizično 

prisotnost že ob nakupu osnovnega podjetja s strani fizične osebe, nekdanje sošolke in znanke Mitje 

Cestnika S. P. Iz dokumentacije izhaja tudi, da je bil prav Mitja Cestnik tista oseba, ki je vodila razgovore 

glede prenosa poslovnega naslova in imenovanja podjetja, kar je Mitja Cestnik v razgovoru tudi potrdil. 

 

9 Glede očitkov Mitje Cestnika, ki zadevajo kršitev pravil postopka, komisija pojasnjuje, da predmetnih 

ugotovitev ni moč šteti za upravni akt v smislu 2. člena Zakona o upravnem sporu, saj se z njimi ne odloča o 

pravici, obveznosti ali pravni koristi obravnavane osebe, gre za akt, ki je bil izdan po zaključku postopka iz 

13. člena ZIntPK. Postopki, opredeljeni v prvem odstavku 13. člena ZIntPK, namreč ne predstavljajo 

postopkov odločanja o upravni zadevi, procesne standarde, ki gredo obravnavanim osebam, pa jim je 

komisija v celoti zagotovila. Mitji Cestniku kot obravnavani osebi je bila tako dana možnost, da pred 

senatom komisije pojasni vse okoliščine, ki se nanašajo na predmetno zadevo, pri čemer je treba navesti, da 

mu je komisija omogočila, da se izreče o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo predmetnih 

ugotovitev, prav tako pa komisija dodaja, da izjavi Janje Pavšič in Ljubiše Mihajlovića za odločitev komisije 

nista bili odločilni oziroma točneje – komisija svojih ugotovitev ni sprejela na podlagi njunih navedb. V zvezi 

z očitki, ki se nanašajo na vpogled v predmetni spis, pa komisija pojasnjuje, da je obravnavala vlogo 

Obalnega tehnološkega sklada, d.o.o. za vpogled v spis na podlagi 82. člena Zakona o splošnem upravnem 

postopku, ki jo je komisija prejela dne 25. 3. 2013 in jo 11. 4. 2013 zavrgla (sklep je bil pooblaščeni 

odvetniški družbi vročen 17. 4. 2013), pri čemer komisija ne razpolaga s podatkom, da bi bila zoper sklep 

vložena tožba (tega obravnavana oseba niti ne zatrjuje), na podlagi česar je mogoče zaključiti, da prizadeta 

oseba pravnega sredstva, s katerim bi lahko izpodbijala domnevno nepravilnost komisije, ni izkoristila.  

B. DEJANSKO STANJE  

10 Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva: 

- dne 21. 3. 2012 je podjetje ASK GLOBAL, d.o.o., Rimska cesta 125, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, 

ustanovilo podjetje z nazivom Manasa šest, d.o.o. s sedežem na naslovu Trpinčeva ulica 39, 1000 

Ljubljana in zakonitim zastopnikom (direktorjem) M. A., 

- dan prej, torej dne 20. 3. 2012, je fizična oseba M. A. na NLB, d.d. odprla transakcijski račun (TRR) 

podjetja št. SI56 0201 0025 9861 996 (najprej kot depozitni račun za polog ustanovnega kapitala). 

Na TRR podjetja je bil vplačan zakonsko določen ustanovitveni kapital za ustanovitev družbe z 

omejeno odgovornostjo v višini 7500 evrov, TRR pa je bil dne 23. 3. 2012 ob prenosu lastništva 

poslovnega deleža ter preimenovanju podjetja in spremembi naslova sedeža podjetja zaprt; 

- dne 21. 3. 2012 je bil s TRR št. SI56 0201 0025 9861 996 podjetju ASK GLOBAL, d.o.o. po pogodbi 

izplačan znesek v višini 7470 evrov, kar pomeni, da je bil znesek ustanovitvenega kapitala podjetja 

že dan po ustanovitvi dvignjen oziroma nakazan podjetju ASK GLOBAL, d.o.o. ter da podjetje od 



 

 
 

 

 
 

 

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 400 5710 / fax:. 01 478 84 72 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si 
 
5/13 

 

INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

tega dne na TRR ni imelo na razpolago nobenih denarnih sredstev, saj so bila ostala sredstva 

porabljena za stroške storitev NLB, d.d.; 

- dne 23. 3. 2012 je bilo lastništvo 100% poslovnega deleža podjetja Manasa šest, d.o.o. preneseno 

na fizično osebo S. P., hkrati se je podjetje istega dne preimenovalo v podjetje z nazivom OBALNI 

TEHNOLOŠKI SKLAD, d.o.o. ter spremenilo sedež podjetja na naslov Senčna pot 10, 6320 Portorož. 

Spremenil se je tudi zakoniti zastopnik – direktor, in sicer je to funkcijo od dne 22. 3. 2012 do dne 4. 

4. 2012 opravljala S. P.; 

- dne 5. 4. 2012 je bila podpisana Pogodba o zaposlitvi med Mitjo Cestnikom in Obalnim 

tehnološkim skladom, d.o.o., v imenu katerega je pogodbo podpisala zakonita zastopnica 

(direktorica) S. P., in sicer za delovno mesto direktorja podjetja za obdobje od 5. 4. 2012 do 3. 4. 

2017. V Pogodbi o zaposlitvi je določena osnovna plača direktorja v višini 2980 evrov bruto na 

mesec, poleg tega mu pripada regres za letni dopust in prehrano med delom, povračilo stroškov 

prevoza na delo in dodatki za minulo delo. Dogovorjen je bil še poseben obračun dela prek polnega 

delovnega časa (40 ur tedensko) ter dodatek za delovno uspešnost, ki pa je odvisen od uspešnosti 

poslovanja podjetja. V uporabo se je s pogodbo direktorju dodelil mobilni telefon za službene 

namene in osebno uporabo z odobrenim zneskom mesečne porabe v višini 100 evrov. V skladu s 

potrebami pa naj bi podjetje direktorju omogočalo usposabljanje in izobraževanje doma in v tujini 

do največ 30 dni letno. Hkrati je v 7. členu pogodbe določeno, da »če direktor po izteku mandata ni 

ponovno izbran ali v primeru nekrivdne predčasne razrešitve mu družba ponudi v podpis novo 

pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za delovno mesto, ki ustreza njegovi stopnji strokovne 

izobrazbe in znanju. V kolikor se ne dogovorita o zaposlitvi, pripada direktorju odpravnina v višini 

njegovih šestih zadnjih mesečnih plač«. Sprememba zakonitega zastopnika podjetja – direktorja je 

bila v AJPES vpisana dne 5. 4. 2012; 

- Mitja Cestnik je bil občinski svetnik Občine Piran že v mandatnem obdobju 2006–2010 in je 

občinski svetnik tudi v sedanjem mandatu 2010–2014. V trenutnem mandatnem obdobju je 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

- dne 6. 4. 2012 je bila v notarski pisarni Notarke Mojce Tavčar Pasar sklenjena Pogodba o 

brezplačnem prenosu poslovnega deleža (katero je v obliki zasebne listine sestavila Občina Piran) 

med fizično osebo S. P. in Občino Piran, ki jo je v imenu občine podpisal župan Peter Bossman. Z 

omenjeno pogodbo je S. P. kot odsvojiteljica in edina družbenica ter lastnica 100% poslovnega 

deleža z nominalno višino osnovnega vložka 7500 evrov le-tega brezplačno prenesla na pridobitelja 

– Občino Piran. Skladno z omenjeno pogodbo je vse stroške, povezane s prenosom poslovnega 

deleža podjetja, plačal pridobitelj, torej Občina Piran. Dne 12. 4. 2012 je bil prenos lastništva 

poslovnega deleža na Občino Piran vpisan v AJPES; 

- dne 13. 4. 2012 je podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. pri NLB, d.d. odprlo transakcijski račun št. 

SI56 0223 9025 9893 746; 

- dne 16. 4. 2012 je direktor podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. Mitja Cestnik pripravil Poslovni 

načrt oziroma Plan dela za podjetje, iz katerega pa niso razvidni nobeni planski finančni podatki; 

- dne 25. 4. 2012 sta Občina Piran, ki jo zastopa Peter Bossman, ter podjetje Obalni tehnološki sklad, 

d.o.o., ki ga zastopa direktor Mitja Cestnik, podpisala Pogodbo o izvedbi in sofinanciranju 

podpornih informacijsko-tehnoloških dejavnosti v občini Piran v letu 2012 št. 478-115/2012. 

Omenjena Pogodba je bila sklenjena na podlagi sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2012 in 

Poslovnega načrta Obalnega tehnološkega sklada za leto 2012. Predmet pogodbe je izvedba in 

sofinanciranje splošnih informacijsko tehnoloških dejavnosti in razvoj informacijske infrastrukture v 
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Občini Piran v letu 2012. Pogodbena cena z DDV in morebitnimi dajatvam znaša 50.000 evrov, 

znesek pa bo izvajalcu nakazan v treh obrokih na podlagi prejetih računov, ki bodo izstavljeni 1. 5. 

2012 – 25.000 evrov, 25. 7. 2012 – 15.000 evrov ter 15. 11. 2012 – 10.000 evrov. Računoma, 

izdanima 25. 7. 2012 in 15. 11. 2012, mora biti priloženo poročilo o izvedenih aktivnostih, nakazilo 

namenskih sredstev pa bo izvedeno v roku 30 dni od prejema posameznega računa. Pogodba 

vsebuje tudi protikorupcijsko klavzulo; 

- dne 9. 5. 2012 je podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. (v njegovem imenu direktor Mitja Cestnik) 

z javnim zavodom Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (v njegovem imenu 

direktor Marko Česnik) podpisalo Pogodbo o najemu poslovnega prostora Pogodba 3/2012 za 

najem poslovnega prostora na naslovu Senčna ulica 10, 6320 Portorož, za obdobje 12 mesecev, z 

možnostjo podaljšanja najema. Pogodba je začela veljati s 1. 6. 2012, dogovorjen znesek mesečne 

najemnine pa znaša 400 evrov; 

- od dne 10. 5. 2012 je pooblaščenec za razpolaganje s sredstvi na TRR podjetja Obalni tehnološki 

sklad, d.o.o. ter pooblaščenec za uporabo NLB Proklika Mitja Cestnik, direktor podjetja; 

- dne 22. 5. 2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Občino Piran pozvalo k 

posredovanju pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z Mitjo Cestnikom, v skladu z drugim odstavkom 

Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11, v nadaljevanju: ZPPOGD); dne 

30. 5. 2012 je Občina Piran pristojnemu ministrstvu posredovala zahtevano pogodbo o zaposlitvi; 

dne 26. 6. 2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi pregleda prejete 

pogodbe o zaposlitvi Občino Piran pozvalo k uskladitvi omenjene pogodbe z veljavnimi določbami 

predvsem 4. člena ZPPOGD, kar je Občina Piran realizirala z Aneksom št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z 

dne 5. 4. 2012, ki ga je z direktorjem družbe Obalni tehnološki sklad, d.o.o. Mitjo Cestnikom sklenila 

dne 3. 8. 2012; 

- dne 4. 6. 2012 je Občina Piran podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o. na TRR št. SI56 0223 9025 

9893 746 nakazala sredstva v višini 25.000 evrov, ki so bila v večjem delu porabljena za izplačilo plač 

direktorju Mitji Cestniku ter pripadajočih zakonskih prispevkov in davkov na plače, za plačilo 

računovodskih storitev podjetju Mandi, d.o.o. ter za plačila računov podjetjema Comtron, d.o.o. in 

Redox, d.o.o.; 

- dne 17. 7. 2012 sta Občina Piran in Obalni tehnološki sklad, d.o.o. sklenila Pogodbo o ureditvi 

medsebojnih razmerij pri pripravi in izvedbi investicije »Vzpostavitev brezplačnega enotnega 

območnega širokopasovnega dostopa do interneta preko družine standardov 802.11« s pogodbeno 

vrednostjo 60.000 evrov; 

- dne 31. 7. 2012 je Urad za družbene dejavnosti Občine Piran na podlagi 31. člena Statuta Občine 

Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) in v skladu z določbo 27. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož podal 

soglasje k oddaji poslovnih prostorov po pogodbi o najemu Obalnemu tehnološkemu skladu, d.o.o.; 

- dne 16. 10. 2012 je Občina Piran podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o. na TRR št. SI56 0223 9025 

9893 746 nakazala sredstva v višini 15.000 evrov; 

- dne 27. 11. 2012 je bila v AJPES vnesena sprememba glavne dejavnosti podjetja, s šifro 62.090 – 

druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; 

- dne 17. 12. 2012 je Občina Piran podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o. na TRR št. SI56 0223 9025 

9893 746 nakazala sredstva v višini 10.000 evrov; 
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- dne 24. 1. 2012 je Občina Piran podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o. na TRR št. SI56 0223 9025 

9893 746 nakazala sredstva v višini 41.263 evrov; 

 

11 Pojasnila Mitje Cestnika pred senatom komisije so potrdila, da je vse dogovore glede brezplačnega prenosa 

100% lastniškega deleža podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. s fizično osebo S. P. vodil on, prisoten je bil 

tudi, ko je S. P. od podjetja Ask Global, d.o.o. kupila podjetje Manasa šest, d.o.o. (kasneje Obalni tehnološki 

sklad, d.o.o.) in kasneje uredil preimenovanje podjetja ter spremembo poslovnega naslova v prostore 

Avditorija Portorož. Mitja Cestnik je bil prisoten tudi pri notarskem podpisu Pogodbe o brezplačnem 

prenosu poslovnega deleža dne 6. 4. 2012. Iz izjav in pojasnil vabljenih oseb sicer izhaja, da je bila pri 

notarki Mojci Tavčar Pasar prisotna tudi predstavnica strokovne službe Občine Piran, niti ona niti župan 

Peter Bossman pa nista bila seznanjena s tem, da je Mitja Cestnik dan pred tem postal direktor podjetja 

Obalni tehnološki sklad, d.o.o., kar je navedel Peter Bossman v lastnih izjavah pred senatom komisije. 

Omenjeno dejstvo sta izvedela pri notarki na naroku samem, vendar je župan pogodbo o brezplačnem 

prenosu poslovnega deleža kljub temu podpisal. 

 

12 Dne 9. 5. 2012 je podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. (v njegovem imenu direktor Mitja Cestnik) z 

javnim zavodom Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (v njegovem imenu direktor 

Marko Česnik) podpisalo Pogodbo o najemu poslovnega prostora Pogodba 3/2012 za najem poslovnega 

prostora na naslovu Senčna ulica 10, 6320 Portorož, za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja 

najema. Pogodba je začela veljati s 1. 6. 2012, dogovorjen znesek mesečne najemnine pa znaša 400 evrov. 

Glede na to, da je podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. že dne 23. 3. 2012 kot poslovni naslov podjetja v 

AJPES registriralo naslov Senčna ulica 10, 6320 Portorož (prostor v lasti Avditorija Portorož), pogodba o 

najemu poslovnega prostora pa je bila podpisana dne 9. 5. 2012, bi moral Avditorij Portorož izdati izjavo, da 

se s tem strinja, vendar je ni. Registracija poslovnega naslova v prostoru v lasti Avditorija Portorož se je 

namreč izvedla le na podlagi ustnega dogovora med bodočim direktorjem podjetja Obalni tehnološki sklad, 

d.o.o. in občinskim svetnikom Mitjo Cestnikom ter direktorjem Avditorija Portorož. Urad za družbene 

dejavnosti Občine Piran je soglasje za oddajo poslovnih prostorov v dolgoročni najem podjetju Obalni 

tehnološki sklad d.o.o. izdal šele dne 31. 7. 2012. Soglasje Občine Piran kot ustanoviteljice mora Avditorij 

Portorož pridobiti skladno z določbo 27. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in 

promocijski center Avditorij Portorož, saj lahko zavod z nepremičnim premoženjem upravlja le po 

predhodnem soglasju ustanovitelja.  

 

13 Podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. ne razpolaga z lastnimi sredstvi, zato naj bi bili stroški najemnine 

zajeti v Pogodbo o izvedbi in sofinanciranju podpornih informacijsko-tehnoloških dejavnosti v Občini Piran v 

letu 2012 št. 478-115/2012, ki je bila podpisana 25. 4. 2012. Po informacijah komisije nihče izmed 

zaposlenih v strokovnih službah Občine Piran ni želel biti skrbnik omenjene pogodbe, zato je bil za skrbnika 

določen takratni direktor občinske uprave Občine Piran. Iz omenjene pogodbe ni razvidno, da bi bila 

predmet pogodbe tudi najemnina poslovnega prostora. Kot predmet pogodbe je v 2. členu pogodbe 

opredeljeno »izvedba in sofinanciranje splošnih informacijsko tehnoloških dejavnosti in razvoja 

informacijske infrastrukture v Občini Piran v letu 2012«. V omenjeni pogodbi je v 3. členu opredeljena 

pogodbena cena s točno specificiranimi datumi in zneski obrokov plačil Občine Piran, s tem da mora 

podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. za omenjene zneske izdati račune, k drugemu in tretjemu računu pa 

priložiti poročilo o izvedenih aktivnostih. V nobenem izmed Poročil o izvedenih aktivnostih, ki jih je komisiji 
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posredovala Občina Piran, ni razvidno, da bi bilo v posamezen izstavljen račun vključeno tudi plačilo 

najemnine poslovnega prostora. Glede na razpoložljive podatke je podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. 

do dne 25. 1. 2013 plačalo najemnine v skupnem znesku 2400 evrov, kar pomeni šestmesečni najem 

prostorov. Podjetje je imelo na omenjenem naslovu v letu 2012 prijavljen poslovni naslov 9 mesecev (od 

23. 3. 2012), ni pa znano, ali je ves ta čas poslovni prostor na tem naslovu tudi uporabljalo. Iz 9. člena dne 9. 

5. 2012 sklenjene Pogodbe o najemu poslovnega prostora Pogodba 3/2012 je razvidno, da omenjena 

pogodba ter s tem najem poslovnega prostora prične veljati z dnem 1. 6. 2012. Iz navedenega izhaja, da je 

strošek najemnine poslovnega prostora podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. zajet v Pogodbi št. 478-

115/2012, sklenjeni dne 25. 4. 2012, medtem ko je bila najemna pogodba z Avditorijem Portorož sklenjena 

dne 9. 5. 2012. Strošek najemnine torej ni bil znan najmanj do 9. 5. 2012 in zato tudi ni mogel biti vključen v 

znesek pogodbe, sklenjene dne 25. 4. 2012. 

 

14 Iz navedenih dejstev in podatkov je razvidno, da prejšnja edina družbenica podjetja, fizična oseba S. P., s 

podjetjem Obalni tehnološki sklad, d.o.o. ni imela drugih stroškov kot odkup 100% lastniškega deleža 

podjetja od podjetja Ask Global, d.o.o. (za kar naj bi plačala 800 evrov). Hkrati direktor Mitja Cestnik prejšnji 

družbenici podjetja in podjetju samemu ni predstavljal nikakršnega stroška, saj je sredstva za stroške dela 

zagotovila Občina Piran, enako velja tudi za ostale materialne stroške poslovanja podjetja. To še dodatno 

vodi k sklepu, da je bil brezplačen prenos 100% lastniškega deleža podjetja na Občino Piran izveden zato, da 

bi se izognili postopku ustanavljanja podjetja ter s tem tudi izbirnemu postopku za imenovanje direktorja 

podjetja, za kar je skladno s Statutom Občine Piran pristojen občinski svet Občine Piran.  

 

Občina Piran je pojasnila, da občinski svet Občine Piran o »donaciji oziroma darilu« občini ni odločal zato, 

ker odloča samo o ustanavljanju (ne pa tudi o prevzemanju) gospodarskih družb, kar pa po mnenju Občine 

Piran ne zajema brezplačnega prenosa 100% lastniškega deleža podjetja. Ne glede na to, da v osnovi ni šlo 

za ustanovitev novega podjetja s strani Občine Piran, pa je občina dejavnost in podjetje financirala, saj gre 

za novoustanovljeno podjetje brez lastnih sredstev (če ne štejemo nominalne vrednosti osnovnega kapitala 

podjetja v višini 7500 evrov – ta denarna sredstva pa so bila že s strani prvotnega ustanovitelja podjetja 

skoraj v celoti dvignjena iz TRR). 

 

15 Iz podatkov in dokumentacije, ki jo je posredovala Občina Piran, izhaja, da je občina Obalnemu 

tehnološkemu skladu, d.o.o. denarna sredstva zagotavljala na podlagi dveh sklenjenih pogodb v skupni 

višini 110.000 evrov z DDV, od tega je bilo po podatkih aplikacije Supervizor v obdobju od junija 2012 do 

konca januarja 2013 nakazanih 91.263 evrov sredstev. Glede na pojasnila Občine Piran in določila pogodb 

naj bi bil znesek plačan iz proračunske postavke št. 140203 Pospeševanje podjetništva in lokalnega 

gospodarstva,2 kjer je bilo v proračunu občine za leto 2012 predvidenih 14.000 evrov sredstev (namenjeno 

Centru za pospeševanje podjetništva Piran, d.o.o.), kasneje pa je bila na omenjeno proračunsko postavko 

po nalogu župana občine izvedena prerazporeditev sredstev v višini 50.000 evrov za namen izplačila 

podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o., in sicer kljub temu, da je omenjena proračunska postavka 

                                                           
2
 Po pojasnilu Občine Piran sredstva iz postavke 140203 niso predmet razpisa, dodeljujejo se Centru za pospeševanje 

podjetništva Piran, d.o.o. na podlagi programa dela in poročila.  
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namenjena financiranju programa pospeševanja podjetništva v Občini Piran, ki ga izvaja podjetje za 

pospeševanje podjetništva Piran, d.o.o.3 

 

16 Dodatno je Občina Piran skladno s Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri pripravi in izvedbi 

investicije »Vzpostavitev brezplačnega enotnega območnega širokopasovnega dostopa do interneta preko 

družine standardov 802.11« z dne 17. 7. 2012 v januarju 2013 podjetju iz proračunskih rezerv – postavke 

splošne proračunske rezervacije občine za leto 2013 – izvedla izplačilo sredstev v višini 41.263 evrov z 

vključenim DDV. Pogodbena vrednost po omenjeni pogodbi znaša 60.000 evrov, kar pomeni, da bo Občina 

Piran razliko v višini 18.737 evrov podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o. še morala izplačati. Skladno z 12. 

členom Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2013 (Urani list RS, št. 106/12) se sredstva, predvidena za 

splošno proračunsko rezervacijo, uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 

zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem 

obsegu, ker jih pri pripravi ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

odloča župan. Občina je pojasnila, da naj bi bil projekt zaključen že do decembra 2012 in iz tega razloga 

občina v letu 2013 ni imela predvidenih proračunskih sredstev za WiFi projekt. Ker se je izvedba projekta 

zavlekla, se je s tem plačilo po pogodbi prestavilo v leto 2013.  

 

17 Občina Piran je komisiji posredovala tudi Poslovni načrt/Plan dela z datumom 16. 4. 2012, ki ga je pripravil 

direktor podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. Mitja Cestnik. Poslovni načrt zajema 21 strani, kjer pa je v 

glavnem govora o splošnem poslovnem okolju, v katerem podjetje deluje, ter njegovi viziji in poslanstvu. 

Projektu WiFi je namenjenih vsega skupaj približno 3 strani v celotnem dokumentu, pa še to zgolj s 

splošnimi navedbami samega koncepta brezžičnega internetnega dostopa. Edini konkretni podatki ter 

podane ocenjene vrednosti v evrih za leto 2012 so navedene za: 

- osnovno opremo podjetja (ocenjeno na približno 4000 evrov) 

- spletno prisotnost in celostno grafično podobo (ocenjeno na približno 3000 evrov) 

- stroške materiala in storitev (ocenjeno na približno 3000 evrov) 

- stroške dela (ocenjeno na približno 30.000 evrov) – po pojasnilu Občine Piran je v podjetju zaposlen 

le direktor Mitja Cestnik. 

 

18 Po podatkih poslovnega načrta naj bi podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. z lastnikom edinega 

poslovnega deleža – Občino Piran – sklenilo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. V plan pa je vključena tudi 

okvirna časovnica izvedbe določenih aktivnosti v okviru projekta WiFi. Kot razvidno že zgoraj, je Občina 

Piran podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o. v letu 2012 namenila 50.000 evrov (z DDV) sredstev, glede na 

poslovni načrt pa naj bi bila ta sredstva v glavnem namenjena plači direktorja Mitje Cestnika.  

 

19 Občina Piran je zadnjemu pojasnilu dne 7. 2. 2013 priložila tudi tri prejete ponudbe za izvedbo projekta 

postavitve WiFi omrežja, in sicer ponudbe podjetij Telekom Slovenije, d.d. – ponudba z dne 23. 12. 2012, 

Zovime, d.o.o. – ponudba z dne 6. 6. 2011 in M&M, d.o.o. – ponudba z dne 26. 6. 2012, ki naj bi dokazovale, 

da bo Občina Piran projekt postavitve oddajnikov in vzpostavitve delovanja WiFi sistema prek podjetja 

Obalni tehnološki sklad, d.o.o. izpeljala z bistveno nižjimi stroški. Razlik v datumih ponudb podjetij Občina 

Piran ni pojasnila. 

                                                           
3
 Podjetje Center za pospeševanje podjetništva Piran, d.o.o. je v lasti Območne obrtno-podjetniške zbornice Piran (2,3 

%), Unione Italiana (2,3 %), Občine Piran (45,9 %) in fizične osebe A. B. (49,5 %).  



 

 
 

 

 
 

 

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 400 5710 / fax:. 01 478 84 72 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si 
 
10/13 

 

INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

 

20 Komisija je seznanjena, da je Občina Piran po zadnjem nakazilu podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o., ki je 

bilo izvedeno v januarju 2013, podjetju podala zahtevo po prekinitvi naročanja storitev, hkrati tudi še ni 

izpolnila vseh obveznosti do podjetja, ki izhajajo iz pogodbe, sklenjene dne 17. 7. 2012. Občina Piran 

namreč preverja zakonitost postavitve oddajnikov ter v povezavi s tem sklenitve pogodbe s ponudnikom 

internetnih storitev v Sloveniji ter upoštevanje vseh zakonskih določil pridobivanja soglasij za postavitev 

oddajnikov in nadalje vpisa oddajnikov v kataster Gospodarske javne infrastrukture, kar pa po zadnjih 

informacijah ni pokazalo nobenih nepravilnosti glede domnevnih kršitev Zakona o elektronskih 

komunikacijah (Ur. list RS, št. 109/12).  

C. RELEVANTNO PRAVO 

 

21 Komisija je predmetni postopek začela na podlagi prejete prijave, ravnanje uradnih oseb, ki naj bi bilo 

koruptivno, je bilo storjeno v času veljave ZIntPK. Korupcija po ZIntPK je vsaka kršitev dolžnega ravnanja 

uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev 

ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane 

oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. 

 

22 Da lahko govorimo o koruptivnem ravnanju, morata biti torej izpolnjena dva elementa, in sicer: 

- kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb in 

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

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

23 3. točka 4. člena ZIntPK nadalje določa, da je »integriteta« 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. 

D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE  

24 Komisija na začetku izpostavlja, da se je s primerom »donacije« (v resnici brezplačnega prenosa 100% 

lastniškega deleža) podjetja občini srečala prvič. Prvič se je srečala tudi s primerom prenosa podjetja 

občini skupaj z direktorjem, ki je hkrati občinski svetnik. 

 

25 Komisija je med postopkom na podlagi dokumentacije in izjav oseb Mitje Cestnika in Petra Bossmana 

ugotovila, da je v konkretnem primeru ključno vlogo pri pripravi pravnega posla odigral občinski svetnik 

Občine Piran Mitja Cestnik. Po lastnih izjavah je bil prisoten, ko je njegova znanka S. P. kupila podjetje, bil 

je prisoten, ko je spremenila njegovo ime v Obalni tehnološki sklad, d.o.o. in poslovni naslov. Dan pred 

brezplačnim prenosom lastniškega deleža podjetja Občini Piran je Mitja Cestnik postal direktor podjetja 

Obalni tehnološki sklad, v pogodbi o zaposlitvi pa je imel dogovorjeno tako plačo kot ostale pravice in 

obveznosti. Pred tem je bil – po ugotovitvah komisije – brezposeln oziroma si je prispevke iz naslova 

zdravstvenega zavarovanja v obdobju od 11. 8. 2008 do sklenitve pogodbe o zaposlitvi dne 5. 4. 2012 

plačeval iz lastnih sredstev. Ko je podjetje prešlo v last Občine Piran, so se sredstva za plačo Mitje 
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Cestnika pričela zagotavljati iz sredstev proračuna Občine Piran, s čimer je bil uresničen tudi zasebni 

interes Mitje Cestnika.  

 

26 Način izvedbe posla (brezplačen prenos 100% lastniškega deleža podjetja) pa je omogočil, da o ustanovitvi 

občinskega podjetja in imenovanju direktorja ni odločal občinski svet. 17. člen Statuta Občine Piran določa, 

da Občinski svet ustanavlja gospodarske družbe ali druge osebe zasebnega prava. Mitja Cestnik je imel kot 

občinski svetnik v pripravah na posel enostavnejši dostop do župana in občinskih služb. Mitja Cestnik bi se 

po mnenju komisije kot občinski svetnik moral vzdržati organiziranja projektov, pri katerih bi sam 

pridobival koristi na račun občine. Po ugotovitvah komisije delovanje Mitje Cestnika ni bilo transparentno, 

saj je na primer župan Občine Piran Peter Bossman za dejstvo, da je bil Mitja Cestnik dan prej postavljen za 

direktorja podjetja Obalni Tehnološki sklad, d.o.o., po lastnih izjavah, izvedel šele na naroku pri notarki tik 

pred podpisom pogodbe, s katero je občina postala lastnica podjetja.  

 

27 Župan Občine Piran Peter Bossman je po mnenju komisije zanemaril svojo odgovornost kot zakoniti 

zastopnik občine, ki v njenem imenu sprejema tudi obveznosti. S tem, ko je župan podpisal pogodbo in je 

občina postala lastnica edinega poslovnega deleža podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o., je v imenu 

občine prevzel podjetje, ki je bilo ustanovljeno na novo, brez premoženja, brez strank, brez verodostojnega 

poslovnega načrta in z direktorjem, občinskim svetnikom Mitjo Cestnikom, ki je to postal dan pred 

prevzemom podjetja in je s pogodbo o zaposlitvi, prav tako podpisano dan pred prevzemom podjetja v 

občinsko last, pridobil tudi pravico do plače. Župan, ki je bil po lastnih besedah presenečen, ko je pri notarki 

ugotovil, da je Mitja Cestnik direktor podjetja, bi moral po mnenju komisije kot odgovorna oseba občine v 

tistem trenutku zavrniti podpis pogodbe o prevzemu podjetja in skrbno preveriti vse okoliščine, saj je bilo 

očitno, da obstajajo določena ozadja in da je posel z vidika občine netransparenten. Tako pa je nastal vtis, 

da je župan Bossman s svojega položaja aktivno uresničil zasebni interes oziroma napravil uslugo 

občinskemu svetniku in strankarskemu kolegu Mitji Cestniku (Mitja Cestnik in Peter Bossman sta člana 

politične stranke Socialnih demokratov). Četudi ta vtis, ki ga med drugim izkazuje prijava, ki jo je prejela 

komisija, ne odraža dejanskega stanja, pa je celoten posel toliko netransparenten in obremenjen s spornimi 

okoliščinami oziroma ozadji, da je mogoče trditi, da ravnanja vpletenih niso bila skladna s pričakovano 

integriteto uradnih oseb javnega sektorja. 

 

28 Glede na to, da niti Statut Občine Piran niti Zakon o javnih financah, ki natančneje določa pojem donacije, 

ne urejata konkretnega primera prenosa lastniškega deleža podjetja na občino, saj podjetja ni mogoče šteti 

niti med nepremično niti med premično premoženje občine, komisija meni, da bi Občina Piran v tem 

primeru morala upoštevati splošni zakonski akt, ki ureja področje lokalne samouprave, to je Zakon o lokalni 

samoupravi. Ta v 29. členu določa, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti odloča o pridobitvi in odtujitvi 

občinskega premoženja, kamor je moč šteti tudi pridobitev lastniškega deleža podjetja. Nadalje 51. člen 

Zakona o lokalni samoupravi določa, da »premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v 

lasti občine, denarna sredstva in pravice.« Občina Piran ima kot imetnica 100% poslovnega deleža družbe 

Obalni tehnološki sklad, d.o.o. upravljavske pravice v omenjeni družbi. Navedeno pomeni, da imetništvo 

lastniškega oziroma poslovnega deleža podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. kot upravljavska pravica 

sestavlja premoženje občine in bi o tem po oceni komisije moral odločati Občinski svet Občine Piran. Župan 

je navedel, da je glede načina izvedbe WiFi projekta imel sestanek s svetniško skupino SD, katere član je 

tako sam kot tudi Mitja Cestnik, na katerem naj bi svetniki SD glede brezplačnega prenosa 100% lastniškega 

deleža na Občino Piran župana preglasovali in nanj v povezavi z izvedbo posla vršili posreden pritisk glede 
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podpisa pogodbe. Kot že omenjeno, pa posel ni bil obravnavan na nobeni izmed sej občinskega sveta, kar bi 

po oceni komisije v skladu z zakonom bilo potrebno. Izvajanje pritiskov svetniške skupine SD na župana 

Občine Piran Petra Bossmana sta potrdili tudi dve osebi, s katerima je senat komisije opravil razgovor. 

Komisija na tem mestu sicer upošteva dejstvo, da je za delo župana nujna podpora občinskih svetnikov in je 

zato možno, da župan popusti pritiskom, vendar je kot zakoniti zastopnik občine in najvišji funkcionar 

lokalne samouprave župan dolžan spoštovati predvsem veljavno zakonodajo. Župan bi po mnenju komisije 

kljub političnim interesom moral ustrezno zaščititi interese občine.  

 

29 Po mnenju komisije je bil izbrani način izvedbe projekta tudi povsem netransparenten ter brez ustreznih 

predhodnih vrednotenj in ocene pričakovanih stroškov za občino. Občina je pojasnila, da ni napravila 

nikakršne analize pričakovanih stroškov in prihodkov brezplačnega prenosa lastniškega deleža podjetja, 

hkrati pa je v obdobju od junija 2012 do januarja 2013 porabila že 91.263 evrov proračunskih sredstev za 

osnovno delovanje podjetja oziroma izvedbo projekta WiFi (v kar so zajeti tudi stroški za plačo direktorja 

Mitja Cestnika). Iz Poslovnega načrta/plana dela podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. ni razviden 

nikakršen finančni plan podjetja, kar pomeni, da podjetje, s tem pa tudi Občina Piran, ne ve, koliko sredstev 

bo za financiranje dejavnosti podjetja v bodoče še potrebnih. Je pa že v januarju 2013 Občina Piran za 

plačilo zahtevka za plačilo, prejetega s strani podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. v višini 41.263 evrov 

morala poseči v splošne proračunske rezervacije proračuna Občine Piran za leto 2013 in znesek poravnati iz 

omenjene postavke. 

 

30 Podatki, s katerimi razpolaga komisija, kažejo, da je bilo v celotnem znesku, ki ga je Občina Piran podjetju 

nakazala, kar približno 36.000 evrov (več kot 30 odstotkov skupnega zneska) namenjenih stroškom dela 

Mitje Cestnika. Iz izpiska TRR podjetja je sicer razvidno, da podjetje že od februarja 2013 ni izplačalo plače 

direktorju podjetja niti najemnine Avditoriju Portorož, kar je verjetno tudi posledica dejstva, da je občina v 

letu 2013 prekinila financiranje. Iz poslovanja podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o. je razvidno, da 

podjetje nobenih poslov ne opravlja oziroma izvaja samo, ampak je le posrednik med Občino Piran in 

izvajalci del oziroma storitev, za izvedbo katerih bi občina sicer lahko uporabila tudi sistem javnega 

naročanja ali celo javno-zasebnega partnerstva, kar pa naj bi bilo po navedbah Mitje Cestnika, na katere se 

sklicuje tudi občina, znatno dražje (po informacijah komisije je Mitja Cestnik že v preteklosti sodeloval pri 

razgovorih Občine Piran s potencialnimi ponudniki omenjenih WiFi storitev in občini nudil podporo na 

sestankih). Po pojasnilu Občine Piran proračun za leto 2013 ne predvideva sredstev, ki bi bila namenjena 

poslovanju podjetja Obalni tehnološki sklad, d.o.o., prav tako niti sredstev investicij v podjetje. Postopek 

nabave opreme za vzpostavitev delovanja WiFi sistema se bo po navedbah Občine Piran v letu 2013 

zaključil, obvezo občine do podjetja pa naj bi predstavljalo samo še izplačilo v višini 18.737 evrov z DDV, 

skladno s pogodbo, sklenjeno 17. 7. 2012. Po uspešni vzpostavitvi celotnega sistema občina namerava 

pridobiti ponudbe za vzdrževanje sistema oziroma naj bi občina glede na ceno vzdrževanja izvedla javno 

naročilo. 

 

31 Če bi bilo podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. ustanovljeno po običajni poti, bi o tem odločal občinski 

svet, ki bi odločal tudi o imenovanju direktorja. To bi, kot občinski svetnik (že drugi mandat) in kot 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mogel in moral vedeti Mitja Cestnik, pa 

tudi župan Občine Piran Peter Bossman. Prav tako sta oziroma bi Mitja Cestnik in Peter Bossman mogla in 

morala vedeti, da Mitja Cestnik kot občinski svetnik prek svojega zasebnega podjetja za Občino Piran ne bi 
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mogel dobavljati blaga oziroma opravljati storitev in tako pridobivati prihodka, saj sklepanje tovrstnih 

poslov absolutno prepoveduje 35. člen ZIntPK. 

 

32 Glede na vso zbrano dokumentacijo, izjave in ugotovljena dejstva ter okoliščine komisija meni, da je bilo 

ravnanje Občine Piran oziroma njenega župana Petra Bossmana in občinskega svetnika Mitje Cestnika v 

konkretnem primeru v nasprotju s pričakovano integriteto, kot je opredeljena v tretji točki 4. odstavka 

ZIntPK, saj je prišlo do izkrivljanja pravnih pravil, ki urejajo način in postopke ustanavljanja občinskih 

podjetij ter imenovanja vodstev teh podjetij. 

 

33 Komisija sklepno opozarja, da je naveden primer eden tipičnih in pogostih primerov, ko posamezniki na 

podlagi političnega položaja/moči stranke, ki ji pripadajo, izsilijo ali na drug način pridobijo ugodnosti zase 

ali za povezane osebe, pri čemer se poslužujejo dvomljivih pravnih postopkov oziroma iščejo načine, kako 

zaobiti zakon oziroma sporni postopek izpeljati tako, da ne bo neposredno nezakonit, pride pa do izkrivljanja 

pravnih pravil. Proti temu se je z obstoječimi pravnimi mehanizmi zelo težko boriti, zato komisija ta primer 

izkorišča za sklepni apel k dvigu politične kulture in zavesti, da javna funkcija ali položaj v osnovi pomeni 

dolžnost in odgovornost za ravnanje v skupno dobro in ne odpiranja možnosti oziroma priložnosti za 

pridobivanje koristi sebi ali drugemu.  

34  

*** 

Senat komisije za preprečevanje korupcije je ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 18. 7. 

2013 v sestavi: Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana Selinšek (namestnica predsednika) in 

odločil, da: 

- se ugotovitve o konkretnem primeru, upoštevaje določbe zakona, ki ureja dostop do informacij 

javnega značaja, skupaj z odgovori obravnavanih oseb objavijo na spletnih straneh komisije 

(www.kpk-rs.si ); 

- se o ravnanju občinskega svetnika Mitje Cestnika in ravnanju Občine Piran obvesti nadzorni odbor 

Občine Piran in se tako Občino Piran kot nadzorni odbor občine pozove k ukrepanju in poročanju 

komisiji o sprejetih ukrepih; 

- poročilo se odstopi Policijski upravi Koper, ki v zadevi pridobitve lastniškega deleža Občine Piran v 

podjetju Obalni tehnološki sklad, d.o.o. in zakonitosti postavitve oddajnikov brezplačnega dostopa 

do interneta že vodi lasten postopek. 

Odločitev je bila sprejeta soglasno. 

                                                                                           
 

Vložiti: 
- zbirka dok. gradiva. 

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

