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Številka: 06244-13/2013-4  02012 
Datum: 19. 12. 2013 

 
 

 
UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 
 
V ZADEVI NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJE POKLICNEGA ŽUPANA OBČINE KOMENDA TOMAŽA DROLCA Z 

OPRAVLJANJEM DODATNE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI  

 
 
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 sprejema naslednje 

 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

Poklicni župan občine Komenda Tomaž Drolec je opustil dolžno ravnanje s tem, da je brez dovoljenja 

Komisije za preprečevanje korupcije v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena ZIntPK opravljal pridobitno 

dejavnost po podjemnih pogodbah za družbo PC Komenda, d.o.o. 

 

 

A. UVODNO POJASNILO 

1 Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je na seji senata z dne 3.10.2013 ob obravnavi 

zadeve, ki se vodi pod št. 06244-11/2013, odločila, da se uvede postopek ugotavljanja kršitev določb 26. 

člena ZIntPK Tomaža Drolca, poklicnega župana občine Komenda. Tomaž Drolec je namreč v letu 2010 

sklenil dve Pogodbi o poslovnem sodelovanju in svetovanju s podjetjem PC Komenda, d.o.o., na podlagi 

katerih je pridobival dohodek oziroma premoženjsko korist – finančna nakazila. Za opravljanje tega dela ni 

pridobil dovoljenja komisije, kar bi bil dolžan storiti skladno s 26. členom ZIntPK.   

 

2 Komisija je zaradi razjasnitve konkretnega dejanskega stanja vpogledala v dokumentacijo v zadevi, ki se vodi 

pod spisovno št. 06244-11/2013, kjer so že bila opravljena določena preverjanja (preverba zgodovine zadev 

v okolju Lotus Notes, vpogled v Poslovni register Slovenije, vpogled v podatkovno bazo E-Poizvedbe pri 

ZZZS, dne 12.9.2013 opravljen vpogled v obrazce prijav premoženjskega stanja župana Tomaža Drolca ter 

pridobljena zahtevana pojasnila od podjetja PCK Upvin, d.o.o. ter PC komenda, d.o.o.). 
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3 Komisija je skladno z zakonom osnutek ugotovitev poslala v izjasnitev obravnavani osebi Tomažu Drolcu, ki 

se v zakonitem roku ni odzval in ni podal pisne izjasnitve na navedbe oziroma ugotovitve komisije. 

Posledično komisija objavlja te ugotovitve brez hkratne objave izjasnitev obravnavane osebe, saj po določbi 

7. odstavka 13. člena ZIntPK dejstvo, da se obravnavana oseba ne izjasni do navedb v osnutku ugotovitev, ni 

ovira za izdajo ugotovitev komisije.  

 

B. DEJANSKO STANJE  

4 Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva: 

 

- Tomaž Drolec je glede na svoja poročanja premoženjskega stanja komisiji pojasnil, da svojo funkcijo 

(župan občine Komenda) opravlja poklicno, in sicer od dne 1.1.1999 dalje.  

- Podjetje PC Komenda, d.o.o., je pojasnilo, da je imel poklicni župan občine Komende, Tomaž Drolec, s 

podjetjem PC Komenda, d.o.o. od dne 5.6.2010 dalje sklenjeni dve pogodbi o poslovnem sodelovanju 

in svetovanju, in sicer eno z dne 14.10.2010 (veljavnost pogodbe je bila določena do 30.11.2010 

oziroma do dne, ko funkcijo pri naročniku nastopi novi direktor družbe) in eno z dne 22.11.2010 

(veljavnost pogodbe 5 let). S Tomažem Drolcem sta bili iz objektivnih razlogov (aktivno sodelovanje ter 

pomoč pri iskanju kupcev za zemljišča v Poslovni coni Komenda itd.) sklenjeni pogodbi, na podlagi 

katerih so mu bila iz naslova predloženih poročil o delu izplačana mesečna sredstva v višini 1.500 EUR.  

- Večinska družbenica podjetja PC Komenda, d.o.o. je občina Komenda z 80% poslovnim deležem.  

- Iz pogodb o poslovnem sodelovanju in svetovanju med PC Komenda, d.o.o. in Tomažem Drolcem izhaja, 

da je delo Tomaža Drolca predvsem: svetovanje upravi pri vzpostavitvi poslovne cone, organiziranju 

poslovne cone in delovanju le-te; svetovanje upravi pri prodaji in sklepanju drugih poslov, sodelovanje 

in pomoč pri investiciji v infrastrukturo; sodelovanje in svetovanje pri pogajanjih in dogovarjanjih s 

ključnimi strankami (kupci, banke, občina Komenda, itd.); usmerjanje potencialnih kupcev – 

investitorjev na naslov naročnika; itd.  

- Iz poročil o opravljenem delu Tomaža Drolca izhaja, da je opravljal med drugim tudi naslednja dela: 

»sestanek z ……………………. o nakupu zemljišča za potrebe izgradnje vrtca v PCK, sestanek z Elektro 

Kamnik in ogled RTP v PCK, usklajevanje in dogovarjanje s Primorjem, udeležba na nepremičninskem 

sejmu v Beogradu, redni pregledi infrastrukture v PCK, predstavitev PC Komende na mednarodnem 

Nepremičninskem sejmu v Munchenu, razgovori in vodenje po gradbišču s predstavniki Ikeje, 

Mercatorja, sodelovanje s potencialnimi kupci«, … 

- Pogodba o poslovnem sodelovanju in svetovanju med PC Komenda, d.o.o. in Tomažem Drolcem je bila 

tudi predmet obravnave na 4. redni seji nadzornega sveta družbe PC Komenda d.o.o. dne 5.12.2011. Na 

podlagi sprejetega sklepa nadzornega sveta je uprava podjetja Tomaža Drolca dne 8.12.2011 pozvala k 

postopanju v skladu z ZIntPK (priloženi so bili tudi citirani členi ZIntPK), tako da pogodbo predloži 

Komisiji za preprečevanje korupcije v obravnavo. Isti poziv je sledil še z enim dopisom podjetja, in sicer 

z dne 3.5.2012. Glede na to, da do pisnega soglasja k pogodbi oziroma drugačnega mnenja s strani 

pristojnih organov ni prišlo, so bila na podlagi sklepa nadzornega sveta z dnem 4.7.2012 ustavljena vsa 

nadaljnja izplačila po podjemni pogodbi, o čemer je bil Tomaž Drolec tudi pisno obveščen (dne 

5.6.2012).  
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- Tomaž Drolec je od PC Komenda od dne 5.6.2010 do 4.6.2012 (zadnja nakazila) dalje prejel preko 

podjemnih pogodb 31.100 EUR. Poleg tega  je iz prejetih finančnih sredstev – izpisa iz ……………………….. 

– še razvidno, da je od dne 5.6.2010 dalje prejel tudi 4.977, 27 EUR iz namena »plača«. S tem razlogom 

je bila preverjena še baza podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (E-poizvedba), iz 

katere je razvidno, da je bil Tomaž Drolec zaposlen za polni delovni čas od 1999 leta dalje zgolj pri 

občini Komenda – kot poklicni funkcionar. S tem v zvezi je predvidevati, da je PC Komenda, d.o.o. 

pomotoma zapisala namen nakazila kot »plača« in ne kot » dohodek iz podjemne pogodbe« oziroma 

kaj drugega. 

 

C. RELEVANTNO PRAVO 

5 Komisija je predmetni postopek začela na podlagi lastne pobude, ravnanje uradne osebe, ki naj bi bilo v 

nasprotju z zakonom, je bilo storjeno v času veljave ZIntPK. Določbe ZIntPK o nezdružljivosti funkcij z 

opravljanjem dodatne dejavnosti določajo, da poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati 

poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. V skladu s tretjim 

odstavkom 26. člena ZIntPK (45/10) oziroma s četrtim odstavkom 26. člena ZIntPK (43/11) pa komisija 

lahko, če drug zakon ne določa drugače, poklicnemu funkcionarju dovoli tudi opravljanje druge dejavnosti, 

namenjene pridobivanju dohodka, če ni možnosti, da bi opravljanje te dejavnosti lahko vplivalo na 

objektivno in nepristransko opravljanje funkcije (ZIntPK, št. 45/10) oziroma pri čemer komisija upošteva 

javni interes ter stopnjo tveganja, da bi opravljanje te dejavnosti vplivalo na objektivno in nepristransko 

opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno integriteto (ZIntPK, št. 43/11 in sprem.). 

 

6 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  

7 26. člen ZIntPK torej določa, da poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge 

dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Komisija pa lahko, če drug zakon ne 

določa drugače, poklicnemu funkcionarju dovoli tudi opravljanje druge dejavnosti, namenjene pridobivanju 

dohodka, če ni možnosti, da bi opravljanje te dejavnosti lahko vplivalo na objektivno in nepristransko 

opravljanje funkcije, pri čemer komisija upošteva javni interes ter stopnjo tveganja, da bi opravljanje te 

dejavnosti vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno. 

 

8 Komisija je med postopkom na podlagi dokumentacije in pridobljenih pojasnil ugotovila, da Tomaž Drolec, 

poklicni župan občine Komenda, podjetju PC Komenda d.o.o. kljub dvakratnemu pozivu s strani tega 

podjetja ni predložil dovoljenja  Komisije za preprečevanje korupcije za opravljanje dodatne dejavnosti. Z 

vpogledom v dokumentacijo komisije je bilo ugotovljeno tudi, da Tomaž Drolec pri komisiji nikoli ni vložil 

zahtevka za izdajo tega dovoljenja, čeprav bi bil to dolžan storiti še preden je podpisal pogodbi s podjetjem  

PC Komenda.  
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9 Na podlagi navedenega je zaključiti, da je poklicni župan Tomaž Drolec  v nasprotju s prvim odstavkom 26. 

člena ZIntPK opravljal pridobitno dejavnost (poudarjamo, da ni šlo za dejavnost, za katero skladno z  drugim 

odstavkom 26. člena ZIntPK dovoljenje ni potrebno) ter opustil svoje dolžno ravnanje, saj komisije ni 

zaprosil za dovoljenje za opravljanje del po podjemnih pogodbah za družbo PC Komenda, d.o.o. 

 

10 Z omenjeno kršitvijo oziroma opustitvijo dolžnega ravnanja si je poklicni župan občine Komenda Tomaž 

Drolec od dne sklenitve prve pogodbe pa do 4.6.2012, ko mu je podjetje PC Komenda d.o.o. nakazalo zadnji 

znesek pred ustavitvijo izplačil  v nasprotju z  zakonom zagotovil premoženjsko korist v skupni višini več kot 

30.000 EUR. Takšno ravnanje je po mnenju komisije v nasprotju s pričakovano integriteto ravnanja javnega 

funkcionarja. Okrnjena integriteta Tomaža Drolca kot župana je še posebej intenzivna in problematična, saj 

ga je družba PC Komenda, d.o.o. sama kar dvakrat pozvala, da pogodbo »pošlje v obravnavo komisiji«, česar 

pa Tomaž Drolec ni storil. Najkasneje od dne 8.12.2011 dalje je bil torej Tomaž Drolec opozorjen in 

seznanjen, da je v kršitvi 26. člena ZIntPK, a ni storil ničesar, da odpravi to kršitev (komisija je kršitev zaznala 

3.10.2013 v sklopu drugega postopka, ki ga vodi). Poleg tega  je župan za podjetje PC Komenda za dodatno 

plačilo opravljal  storitve in dela, ki bi jih po mnenju komisije moral opravljati primarno  v funkciji župana, 

npr.: »sestanek z …………………………….. o nakupu zemljišča za potrebe izgradnje vrtca v PCK« in druge, kar 

prav tako kaže na nizko stopnjo integritete te osebe. 

 

*** 

Senat komisije za preprečevanje korupcije je ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 19. 12. 

2013 v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik), 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, objavijo na spletnih straneh komisije (www.kpk-rs.si ); 

 

Odločitev je bila sprejeta soglasno. 

 

                                                                                              
  

 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva. 

 

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

