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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 
 
V ZADEVI NAKUPA POSLOVNIH PROSTOROV V OBČINI DESTRNIK  

 
 
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 

 

Ravnanje tedanjih odgovornih oseb Občine Destrnik pri poslu nakupa poslovnih prostorov v Občini 

Destrnik po mnenju komisije ni zadostilo standardu ravnanja s pričakovano stopnjo integritete, ki od 

uradnih oseb zahteva izvrševanje funkcije na način, da oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost 

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

okoliščin primera, utemeljenih s spodaj povzetimi materialnimi dokazi oziroma dejstvi, namreč izhaja, da 

je bil posel nakupa poslovnih prostorov v Občini Destrnik izpeljan ob neupoštevanju oziroma z obidom 

kogentnih pravnih predpisov s področja javnega naročanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 

občine.  

A. UVODNO POJASNILO 

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) je na podlagi prijave z dne 2. 4. 2012 
v zadevi s spisovno številko 06210-311/2012 pričela postopek v zvezi s sumom kršitev ZIntPK pri 
razpolaganju in upravljanju uradnih oseb s stvarnim premoženjem občine Destrnik. Prijava nekdanjima 
županu (Francu Pukšiču) in direktorju občinske uprave (Miranu Čehu) te občine očita nezakonito in 
netransparentno ravnanje pri razpolaganju s stvarnim premoženjem občine v korist pravne osebe 
zasebnega prava (EM-GRAD d.o.o.; v nadaljevanju: EM-GRAD); in sicer v dveh primerih: 

I. Menjava zemljišč med Občino Destrnik in družbo EM-GRAD: uradne osebe občine naj bi občinsko 
zemljišče zamenjale brez predhodno opravljene cenitve nepremičnega premoženja, kar je v 
nasprotju s predpisi o razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem.  
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II. Sklenitev predpogodbe za sklenitev prodajne pogodbe med Občino Destrnik in družbo EM-GRAD: 
nekdanji župan Občine Destrnik naj bi le dva dni pred potekom mandata z družbo EM-GRAD sklenil 
predpogodbo za sklenitev prodajne pogodbe - vsebina pogodbe se nanaša na nakup poslovnih 
prostorov v Poslovnem objektu Janežovski Vrh, ki se bodo nahajali tudi na zemljiščih, ki jih je občina 
z navedeno družbo predhodno zamenjala. Prijava vsebuje tudi očitek, da naj bi bil nakup omenjenih 
poslovnih prostorov nepotreben, saj občina že ima primerne prostore za svoje delo, prav tako pa 
naj bi bila navedena družba že več let glavni izvajalec del za Občino Destrnik. 

 
Komisija je zaradi razjasnitve dejanskega stanja v okviru svojih pristojnosti zahtevala in pridobila podatke, 
dokumentacijo ter informacije s strani Občine Destrnik, Nadzornega odbora Občine Destrnik, Ministrstva za 
finance, Geodetske uprave RS, investitorja oziroma podjetja EM-GRAD in Evropskega pravnega centra. 
Poleg tega je komisija na seji senata opravila razgovor z nekdanjim županom občine Destrnik Francem 
Pukšičem, pooblaščene osebe komisije pa so opravile tudi razgovor z več drugimi osebami iz občine 
Destrnik in podjetja EM-GRAD. 
 
Komisija je skladno z zakonom osnutek ugotovitev z dne 6. 12. 2013 poslala v izjasnitev obravnavanim 
osebam (Francu Pukšiču, Branku Zelenku in Miranu Čehu) in organu (Občini Destrnik). Navedeni so se v 
zakonitem roku odzvali in pisno podali svoje izjasnitve na navedbe komisije. Komisija ugotavlja, da v izjavah 
obravnavanih oseb in organa ni podatkov ali okoliščin, ki bi terjale spremembo mnenja komisije. Komisija v 
nadaljevanju kratko odgovarja le na navedbe obravnavanih oseb, ki se tičejo pristojnosti komisije, ter 
pojasnjuje, kako je oziroma zakaj ni upoštevala predlogov obravnavanih oseb po pridobitvi dodatnih 
dokazov; celotne izjasnitve obravnavanih oseb in organa pa so sestavni del pričujočih ugotovitev in so 
objavljene skupaj s temi ugotovitvami na spletni strani komisije. 
 
Franc Pukšič in Miran Čeh sta v izjasnitvi med drugim zapisala, da naj bi komisija z osnutkom ugotovitev 
presegla svoja zakonska pooblastila oziroma z ugotovitvijo, da naj bi obravnavane osebe ravnale v nasprotju 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo, posegla v pristojnost Računskega 
sodišča RS in Državne revizijske komisije. Komisija pojasnjuje, da je to stališče obravnavanih oseb zmotno. 
Komisija je skladno s petim členom ZIntPK samostojen in neodvisen državni organ, ki izvršuje svoje 
pristojnosti, določene z ZIntPK in drugimi zakoni, z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne 
države in preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji. Tako opredelitev korupcije v 1. točki 4. 
člena ZIntPK1 kot opredelitev integritete v 3. točki 4. člena ZIntPK2 vsebujeta navezavo na širši pravni red. 
Kršitev dolžnega ravnanja je namreč eden od temeljnih opredelilnih elementov pojma korupcije, delovanje 
v nasprotju z zakonom (kar se po vsebini lahko prekriva s kršitvijo dolžnega ravnanja) pa je eden od 
elementov, ki kažejo na odsotnost pričakovane integritete uradnih oseb. To pomeni, da se mora komisija 
pri ugotavljanju znakov korupcije oziroma presojanju integritete ravnanja po ZIntPK pogosto opredeljevati 
tudi do kršitev oziroma odnosa uradne osebe do zakonskih norm, ki jo zavezujejo pri njenem delu, oziroma 
do pravnega reda kot celote. Pri tem komisija upošteva stališča pristojnih ministrstev, drugih organov in 
tudi sodišč o posameznih vprašanjih, ki sovpadajo z dejanskim stanjem, ki ga preučuje komisija.  
 
Kot izhaja iz namena zakonodajalca in sistematike ZIntPK, je ratio legis uzakonitve pojmov korupcije in 
integritete (ter tudi vzpostavitve sistema ugotavljanja elementov koruptivnih in neintegritetnih ravnanj v 
konkretnih primerih, ki nimajo pravnih posledic za obravnavane osebe in organe), predvsem ozaveščati 
posameznika s statusom uradne ali odgovorne osebe, da mora svoje dolžno ravnanje prvi najbolje poznati 

                                                           
1
 1. točka 4. čl. ZIntPK: »korupcija« 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. 
2
 3. točka 4. čl. ZIntPK: »integriteta« 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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sam. V primerjavi s povprečnim posameznikom, ki tega statusa nima, mora uradna oz. odgovorna oseba z 
gotovostjo vedeti, kaj je njeno dolžno ravnanje, ker so s tem določene tudi meje njenih pooblastil, nalog in 
odgovornosti, hkrati pa je poznavanje dolžnega ravnanja potrebno zato, da posameznik pri opravljanju 
uradnih nalog ne ravna v nasprotju z ustavo in zakoni, podzakonskimi predpisi, poklicnimi standardi, etiko in 
integriteto svojega statusa oziroma poklica. V tem kontekstu se je komisija v teh ugotovitvah opredelila tudi 
do dolžnega ravnanja uradnih oseb, ki jim ga zapoveduje materialni zakon, t.j. Zakon o javnem naročanju. 
Na zmotnost navedb obravnavanih oseb, da sta le Državna revizijska komisija in Računsko sodišče RS 
pristojna za ugotavljanje kršitev s področja javnih naročil, kaže tudi dejstvo, da je komisiji skladno z 
Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) podeljena funkcija zagovornika 
javnega interesa v postopkih javnega naročanja. Opozarjamo pa tudi na netočno navedbo Franca Pukšiča o 
tem, da ni prišlo do nepravilnosti, saj Računsko sodišče RS in Državna revizijska komisija nista ugotovila 
nikakršnih nepravilnosti v zvezi z očitanimi ravnanji. Komisija je z dopisom z dne 17. 12. 2012 Računskemu 
sodišču RS podala pobudo za uvedbo revizije nad poslovanjem Občine Destrnik, vendar Računsko sodišče še 
ni sprejelo sklepa o izvedbi revizije, kar pomeni, da se navedeni organ do pravilnosti in smotrnosti 
navedenih poslov še ni opredelil. Državna revizijska komisija pa o navedenem primeru sploh ni mogla 
odločati, ker ni bilo izvedeno javno naročilo. 
 
Glede predloga Franca Pukšiča za zaslišanje zastopnika Evropskega pravnega centra komisija pojasnjuje, da 
ji je bilo s strani podjetja EM GRAD predloženo mnenje »Evropskega pravnega centra« glede nakupa 
poslovnih prostorov (mnenje je podpisal Milan Železnik), ki naj bi bilo izdelano po naročilu tedanjega 
direktorja občinske uprave Mirana Čeha. Komisija sprva ni mogla potrditi pristnosti tega mnenja in tudi ne, 
kdaj in s strani koga je bilo naročeno ter datuma njegove priprave. Dne 26. 9. 2013 je občina komisiji poslala 
dopis, iz katerega je razvidno, da Občina Destrnik ni naročila omenjenega mnenja oziroma omenjeno 
mnenje v dokumentaciji občine ne obstaja, prav tako ne obstaja naročilo ali dokumentacija, ki bi izkazovala 
plačilo za pripravo tega mnenja. Komisija kljub več poskusom ni mogla vzpostaviti stika – ne pisno, ne preko 
telefona, ne osebno - z nobenim predstavnikom Evropskega pravnega centra ali avtorjem omenjenega 
mnenja, je bil pa stik z zakonitim zastopnikom omenjenega centra vzpostavljen po posredovanju Franca 
Pukšiča – ta je namreč predsedniku komisije, ki se je dne 16. 1. 2014 udeležil seje Preiskovalne komisije DZ 
o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu povedal, da ga bo kontaktiral Milan Železnik, ki mu je pripravljen 
posredovati več podatkov o mnenju glede nakupa poslovnih prostorov. Komisija je dne 30. 1. 2014 prejela 
pisni odgovor Evropskega pravnega centra, da se je Miran Čeh, tedanji direktor občinske uprave Občine 
Destrnik, pred izdajo mnenja osebno zglasil v prostorih navedenega pravnega centra na razgovoru in takrat 
tudi zaprosil, da se mu pripravi pisni odgovor. Mnenje je prišel iskat in ga dvignil osebno, tako da Evropski 
pravni center, kljub temu da je mnenje naslovljeno na Občino Destrnik, mnenja ni pošiljal na naslov občine. 
Dodatno Evropski pravni center pojasnjuje, da za izdelavo mnenja s strani občine ni prejel naročilnice 
oziroma zanj ni izdal računa, saj je večletna praksa omenjenega centra, da občinam, javnim zavodom in 
javnim podjetjem, ki se udeležujejo njihovih seminarjev, nudijo brezplačne odgovore na vprašanja v zvezi z 
javnim naročanjem, izvajanjem zakona  o razpolaganju s stvarnim premoženjem in s področja koncesij. 
Zaračunavajo zgolj mnenja, ki so pripravljena na osnovi predložene dokumentacije, kjer je potrebno 
dejansko proučiti tudi vse dejanske relevantne podatke in okoliščine. Evropski pravni center torej v 
navedenem primeru ni proučeval konkretne situacije in zato iz tega razloga tudi ni izdal računa za 
opravljeno storitev. 
 
Glede na to, da je obstoj pisnega pravnega mnenja komisiji septembra 2013 prvi omenil predstavnik 
podjetja EM GRAD (in ne občina ali katera od obravnavanih oseb) in ob upoštevanju odsotnosti 
transparentne sledi naročila tega mnenja na strani občine Destrnik in transparentne sledi izdelave tega 
mnenja na strani Evropskega pravnega centra, mora komisija kot verjetno šteti tudi možnost, da je bilo to 
mnenje pripravljeno naknadno zaradi postopka, ki ga vodi komisija, in z namenom razbremenitve vpletenih 
oseb. S tega vidika komisija temu mnenju ne more priznati večje vsebinske teže.  
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Dne 14. 2. 2014 je komisija prejela še predlog Franca Pukšiča, da opravi razgovor s Samom Kovačičem. 
Predlogu je bilo priloženo pojasnilo podjetja Tehna projekt d.o.o. št. 30/12-KS z dne 30. 12. 2013 v  zvezi s 
cenitvijo poslovnih prostorov v Občini Destrnik. Kaj naj bi komisija na tem razgovoru dodatno razjasnjevala, 
predlagatelj ni pojasnil; komisija pa po preučitvi navedenega pojasnila ocenjuje, da predlagani razgovor ne 
bi v ničemer prispeval k vsebinam, relevantnim za ta primer, saj se ugotovitve komisije primarno ne 
nanašajo na vprašanje gospodarnosti posla, zato tudi ocena, za kakšen odstotek naj bi občina preplačala 
poslovne prostore, za mnenje komisije ni odločilno.    
 

B. DEJANSKO STANJE 

B.2.1. Povzetek dejanskega stanja 
 
Komisija uvodoma povzema ključne ugotovitve dejanskega stanja v zvezi z menjavo zemljišč med Občino 
Destrnik in družbo EM-GRAD in sklenitvijo predpogodbe za sklenitev prodajne pogodbe med Občino 
Destrnik in družbo EM-GRAD za nakup poslovnih prostorov za potrebe Občine Destrnik. Iz pridobljenih 
podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva: 
 

- Franc Pukšič je funkcijo župana Občine Destrnik opravljal od leta 1994, dne 21. 12. 2011 pa je zaradi 
nezdružljivosti s funkcijo poslanca  Državnega zbora odstopil z mesta župana. Od dne 22. 12. 2011 
do 13. 4. 2012 je občino začasno vodil nadomestni župan Branko Zelenko, trenutno občinski svetnik 
v Občini Destrnik. Dne 14. 4. 2012 je mandat župana nastopil Vladimir Vindiš.  

 
- Miran Čeh je funkcijo direktorja občinske uprave Občine Destrnik opravljal do 4. 11. 2012.  

 
- Občina Destrnik je dne 8. 3. 2012 na podlagi sklepa 7. redne seje občinskega sveta z dne 8. 7. 2011 

sklenila z družbo EM-GRAD menjalno pogodbo o menjavi zemljišč. Razlog za menjavo zemljišč je 
bila odločitev občine, da se zgradi nov vrtec, za katerega je občina potrebovala tudi del zemljišča, ki 
je bil v zasebni lasti. Menjalna pogodba z dne 8. 3. 2102 pa je bila sklenjena pred uradno cenitvijo 
nepremičnin, saj je bilo cenilno poročilo izdelano šele dne 17. 3. 2012. 

 
- Istočasno je bila na podlagi navedenega sklepa občinskega sveta z menjavo zemljišč potencialnemu 

investitorju omogočena izgradnja poslovnega objekta. Občina je zato dne 12. 9. 2011 z EM-GRAD 
sklenila pismo o nameri, v katerem sta se občina in investitor dogovorila, da si bosta prizadevala, da 
bo imela Pošta Slovenije d.d. svoje prostore v poslovni stavbi, ki jo želi zgraditi investitor, občina pa 
bo za lastne potrebe, za potrebe UE Ptuj in policije odkupila ali najela del poslovnih prostorov.  

 
- Dne 21. 2. 2012 je družba EM-GRAD, ki jo je zastopal direktor Peter Emeršič, vložila zahtevo za 

izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo Poslovnega objekta Destrnik. V navedenem upravnem 
postopku jo je v nadaljevanju na podlagi pooblastila z dne 19. 3. 2012 zastopal Miran Čeh (tedanji 
direktor občinske uprave). Dne 23. 3. 2012 je upravna enota investitorju izdala gradbeno 
dovoljenje.  

 
- Občina Destrnik je dne 29. 2. 2012 izdala odločbo št. 414-2/2012-2 na zahtevo družbe EM-GRAD 

glede plačila komunalnega prispevka v znesku 40.649,16 EUR. Iz odločbe izhaja, da se komunalni 
prispevek poračuna pri kupnini poslovnih prostorov, ki jih bo občina kupila v objektu, za katerega je 
obračunan komunalni prispevek.   

- Občina Destrnik in investitor sta se na podlagi pogajanj z dne 26. 11. 2011 dogovorila za nakup 
poslovnih prostorov v izmeri 638m2 za potrebe občine po ceni 1.468,00 za m2 s 5% popustom ter 
odprodajo funkcionalnih zemljišč s parkirnimi prostori pri poslovnem objektu Janežovski Vrh; 
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količina 1.200,00 m2 po ceni 174,00 za m2 s 5% popustom. Vrednost skupne ponudbe znaša 
1.145.348,00 EUR brez DDV oziroma s popustom (57.269,20 EUR) 1.088.114,80 EUR brez DDV. 

 
- Nadzorni odbor Občine Destrnik je na izredni seji dne 23. 5. 2013 obravnaval poročilo o ocenjeni 

vrednosti pravic na nepremičnini, ki ga je pripravila zunanja inštitucija (Tehna projekt d.o.o.) in iz 
katerega izhaja, da je tržna vrednost pravic na nepremičnini, na dan 16. 1. 2013 618.000,00 EUR 
oziroma da bi občina glede na ugotovljeno vrednost poslovne prostore preplačala za 43,20 % 
(470,114,8 EUR). 

 
 
 
B.2.2 Razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Destrnik za potrebe izgradnje vrtca in menjava 
zemljišč med Občino Destrnik in družbo EM-GRAD 

Občina Destrnik je na podlagi sklepa občinskega sveta z dne 8. 7. 2011 pristopila k menjavi nepremičnin v 
lasti občine, in sicer dela  nepremičnine parc. št. 59/5 in 59/11 k.o. Janežovski Vrh (s parcelacijo nastane 
nova parc. št. 59/16 ) za del nepremičnine parc. št. 59/1 k.o. Janežovski Vrh (s parcelacijo nastane parc. št. 
59/13), ki naj bi bile v lasti pravne osebe zasebnega prava oziroma družbe EM-GRAD d.o.o, vendar je 
komisija ugotovila, da je bila navedena nepremičnina tedaj dejansko še v lasti fizične osebe, ki pa je kasneje 
to nepremičnino prenesla na EM GRAD.3 Po opravljeni parcelaciji in kasneje menjavi zemljišč je navedena 
pravna oseba zasebnega prava na podlagi sklenjene predpogodbe za sklenitev prodajne pogodbe na 
zamenjanih zemljiščih pričela z izgradnjo poslovnih prostorov za potrebe Občine Destrnik.  
 
Komisija je na podlagi pridobljene dokumentacije in pojasnil ugotovila, da se je Občina Destrnik v mesecu 
aprilu 2011 prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje izgradnje novega vrtca, ki bo 
ob novem športnem centru. Iz gradiva za sejo izhaja, da je Občina Destrnik lastnica parcel 59/2, 60, 63/1 
k.o. Janežovski Vrh, na katerih namerava graditi vrtec. Da pa bi občina planirani projekt skupaj s 
spremljajočo infrastrukturo lahko uresničila, je bilo potrebno pridobiti še del parcele št. 59/1 k.o. 
Janežovski Vrh, ki je bila tedaj še v lasti fizične osebe, kar je tudi razlog za menjavo zemljišč med občino in 
družbo EM-GRAD.  
 
Kot izhaja iz gradiva za 8. točko dnevnega reda 7. redne seje občinskega sveta z dne 8. 7. 2011 v zvezi z  
menjavo zemljišč za potrebe investicije izgradnje vrtca, je župan kot predlagatelj in poročevalec 
občinskemu svetu predlagal sprejem sklepa, da ta soglaša z menjavo dela parcel 59/11 in 59/5, k.o. 
Janežovski Vrh v izmeri cca. 900 m2 za del parcele 59/1, k.o. Janežovski Vrh v izmeri cca 900 m2 in da se za 
podpis pogodbe o menjavi parcel pooblasti župana Občine Destrnik. 
 
Občinski svet Občine Destrnik je tako s sklepom št. 10 potrdil menjavo dela parcele 59/1, ki je v zasebni lasti 
z deli parcel 59/11 in 59/5 v velikosti cca. 900 m2. Občina Destrnik je po potrditvi sklepa o predlagani 
spremembi pridobila potrebnih cca. 900 m2 parcele št. 59/1 k.o. Janežovski Vrh, oziroma je s tem pridobila 
potrebna zemljišča za izvedbo investicije gradnje vrtca s potrebnimi zunanjimi površinami, ter potrebno 
zemljišče za izgradnjo povezovalne ceste. Prav tako pa je bila potencialnemu investitorju omogočena 
izgradnja poslovnega objekta, kot je bilo prikazano na predstavitvi idejnih zasnov 6. 6. 2011, na katero so 
bila pisno povabljena vsa gospodinjstva v Občini Destrnik. 
 
Kot izhaja iz pojasnil župana Pukšiča občinskim svetnikom (točka Ad. 8 k sklepu občinskega sveta št. 10) je 
bilo z lastnikom zemljišča doseženo soglasje o menjavi občinskega premoženja in premoženja družbe. 

                                                           
3
Prodajna pogodba med EM GRAD in fizično osebo, ki je bila posredovana komisiji, vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, vendar pa ni 

notarsko overjena. S podatkom, ali obstaja tudi notarsko overjen izvod, na podlagi katerega se kupec lahko vpiše v zemljiško knjigo, 

komisija ne razpolaga.    
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Nadalje je pojasnil, da bo pogodba najverjetneje vsebovala klavzulo, da bo lastnik, s katerim bo zamenjana 
parcela, v občini zgradil večnamenski objekt, v katerem bo občina najverjetneje odkupila del prostorov (z 
nakupom bi bile namreč rešene težave občine - prostori občinske uprave in trgovine -  saj naj bi lastnik 
prodajal stavbo, v kateri se nahaja trgovina).  

 
Občinski svet je na isti seji s sklepom št. 11 župana Občine Destrnik pooblastil, da se lahko za parcele, ki 
niso v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Destrnik za leto 
2011 in 2012, pogovarja s potencialnimi investitorji o načinu investiranja na lokacijah v lasti Občine 
Destrnik, in sicer: prodaja parcel z obvezo investiranja; skupno investiranje; podelitev stavbne pravice in da 
se morajo vsa dejanja izvesti v skladu z veljavno zakonodajo. S sklepom št. 13 pa je občinski svet župana 
Občine Destrnik pooblastil za podpis pisma o nameri z morebitnimi investitorji. 
 
Komisija ugotavlja, da je bila dne 8. 3. 2012 med občino (podpisnik pogodbe je Branko Zelenko, podžupan v 
začasnem opravljanju funkcije župana) in družbo EM-GRAD sklenjena menjalna pogodba. Zaradi 
obojestranskega interesa pogodbenih strank sta se ti dogovorili za menjavo zemljišč tako, 

 da občina, zase in za svoje pravne naslednike izroči družbi svoje do celote lastne nepremičnine, in sicer: 
parcelo s parc. št. 59/16 v vrednosti 10.296 EUR in z vsemi pravicami in obveznostmi, kot jih je sama 
doslej uresničevala, 

 družba, zase in za svoje pravne naslednike, občini izroči svojo, do celote lastno nepremičnino in sicer: 
parcelo št. 59/13 v vrednosti 11.832 EUR z vsemi pravicami in obveznostmi, kot jih je sama doslej 
uresničevala. 

 
Pogodbeni stranki sta bili prav tako soglasni, da je ugotovljena vrednost nepremičnin, katerih lastnici sta, in 
so predmet menjave, ustrezna in zoper njo nista imeli ugovora. Zaradi različnih vrednosti pa sta se 
odpovedali plačilu razlike v vrednosti pri menjavi nepremičnin in kakršnemu koli prikrajšanju.  
 
Komisija je ugotovila, da je bila menjalna pogodba sklenjena pred uradno cenitvijo nepremičnin. Menjalna 
pogodba je bila namreč sklenjena 8. 3. 2012, cenilno poročilo pa je bilo izdelano šele dne 17. 3. 2012. Kot 
izhaja iz pojasnil Mirana Čeha nadzornemu odboru, naj bi mu cenilec posredoval znesek oziroma vrednost 
nepremičnin še preden je zaključil pripravo poročila, vendar pa iz cenilnega poročila izhaja, da si je cenilec 
šele 16. 3. 2012 v prisotnosti Mirana Čeha ogledal navedena zemljišča, občina pa je cenilno poročilo prejela 
šele 19. 3. 2012. Spremni dopis k poročilu, naslovljen na občino, datira na dan 16. 3. 2012, medtem ko iz 
štampiljke vhodne pošte občine izhaja, da je občina navedeno poročilo prejela 19. 3. 2012 – torej po 
opravljeni menjavi zemljišč med občino in družbo. 
 
Nadalje komisija ugotavlja, da je z menjalno pogodbo določena vrednost nepremičnin enaka vrednosti 
nepremičnin iz cenilnega poročila kljub temu, da je bila cenitev opravljena naknadno. Iz vsebine cenilnega 
poročila z dne 17. 3. 2012 namreč izhaja, da je cenilec dne 16. 3. 2012 opravil ogled zemljišč, predvidenih za 
menjavo, in zemljišče v lasti občine (59/16) ocenila na 10.296,00 EUR, zemljišče v lasti družbe EM-GRAD 
(59/13) pa na 11.832,00 EUR.  
 
Iz podatkov Prostorskega portala RS Geodetske uprave Republike Slovenije pa izhaja, da je bila vrednost 
nepremičnine 59/16 k.o. Janežovski Vrh, ki je bila v trenutku menjave v lasti Občine Destrnik, ocenjena na 
33.798 EUR, vrednost nepremičnine 59/13 k.o. Janežovski Vrh pa na 925 EUR. Razlogov, zakaj je prišlo do 
takšnih odstopanj med vrednostmi na Prostorskem portalu RS in cenilnim poročilom komisija ni posebej 
ugotavljala, saj gre v tem primeru za vprašanje spoštovanja načela gospodarnosti oziroma gospodarne rabe 
zemljišč v lasti občine; bo pa o tem  komisija obvestila Računsko sodišče RS.  
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B.2.3  Sklenitev predpogodbe za sklenitev prodajne pogodbe  –  Poslovni objekt Janežovski Vrh 

Občina je zamenjala parcele z EM-GRAD za potrebe vrtca, istočasno pa sta se občina in EM-GRAD 
dogovorila, da bo EM-GRAD na zamenjanih nepremičninah zgradil večnamenski objekt, del poslovnih 
prostorov pa bo odkupila občina za svoje potrebe, kot to izhaja iz pisma o nameri z dne 12. 9. 2011, ki sta 
ga podpisala tedanji zakoniti zastopnik občine Franc Pukšič in predstavnik družbe EM-GRAD Peter Emeršič. 
Kot izhaja iz vsebine pisma o nameri, Občina Destrnik in družba EM-GRAD s podpisom tega pisma izkazujeta 
voljo izvršiti dogovorjene namere ob izpolnjenih pogojih. Pogodbeni stranki (investitor in občina) uvodoma 
ugotavljata, da želi investitor EM-GRAD postaviti v Občini Destrnik na parceli 59/1 in 59/6 k.o. Janežovski 
Vrh poslovni objekt, v katerem bodo prostori za trgovinsko in spremljajočo dejavnost, ter poslovni prostori. 
 

Nadalje je iz pisma o nameri razvidno, da si bosta občina in investitor prizadevala, da bo imela tudi Pošta 
Slovenije d.d. svoje prostore v predmetni poslovni stavbi, Občina Destrnik pa bo za lastne potrebe in za 
potrebe UE Ptuj in policije odkupila ali najela poslovne prostore v velikosti 400 do 500 m2 pod naslednjimi 
izpolnjenimi pogoji: 

 občini se predloži v potrditev predlog arhitekturne zasnove projekta; 

 občini se predloži v potrditev projektna naloga ogrevalnih in prezračevalnih strojnih instalacij; 

 občini se predloži v potrditev projektna naloga elektro instalacij (elektro, varovanje, računalniško 
omrežje, rezervno napajanje); 

 občini se zagotovi sodelovanje pri izbiri materialov za finalno obdelavo prostorov; 

 občina mora PGD in PZI projekte potrditi; 

 projekt mora biti zgrajen tako, da bo dosegal standarde nizko energetskega oziroma pasivnega objekta ;  

 investitor se obvezuje urediti okolico celotnega objekta po predhodno izdelanem projektu.  
 
Pogodbeni stranki sta v pismu o nameri še predvideli, da se mora kupoprodajna pogodba oziroma najemna 
pogodba skleniti najkasneje pred pričetkom gradnje objekta. Kupnina oziroma najemnina pa se določi v 
pogodbi, ki mora zajemati: 

 ceno m2 kupljene ali najete površine, 

 način in rok plačila kupnine ali najema. 
 
V primeru odstopa od pisma o nameri pa bi stroške, ki bi v tem času nastali, nosil podpisnik pisma o nameri, 
kateri je odstopil brez krivdnih razlogov. 
 
Družba EM-GRAD je v odgovoru komisiji z dne 9. 1. 2013 pojasnila, da so bili že leta 2004 prvič pozvani k 
izgradnji trgovskega objekta s poslovnimi prostori, za investicijo pa se tedaj niso odločili. Ker je bila družba 
seznanjena z dejstvom, da občina neprestano išče investitorja za gradnjo trgovskega objekta s poslovnimi 
prostori, občina pa je v prostorskih aktih predvidela izgradnjo poslovnega objekta v območju, kjer se 
predvideva izgradnja vrtca, v neposredni bližini je cerkev, osnovna šola in kulturna dvorana, so občini dne 
23. 11. 2011 podali ponudbo za odprodajo poslovnih prostorov v poslovnem objektu Janežovski Vrh.  
 
Kot izhaja iz Glasila Občan, leto XVI, številka 9, 20. 10. 2011, je župan pojasnil, da se občina dogovarja z 
zasebnim investitorjem, da bi ta pričel z gradnjo trgovskega centra, in sicer pod pogojem, da bo občina 
odkupila prostore za potrebe občine in da se preselijo tudi upravna enota, pošta in policija. Občina naj bi 
tako že imela sklep občinskega sveta o podpisu pisma o nameri, župan pa upa, da bodo čim prej prišli tudi 
do podpisa pogodbe o nakupu prostorov. Prostore, v katerih so sedaj skupaj s pošto in ostalimi, pa bodo 
prodali.  
 
Iz pojasnila občine komisiji, ki ga je pripravil Miran Čeh dne 21. 5. 2012, izhaja, da naj bi si občina že več let 
prizadevala zgraditi nov vrtec in pridobiti investitorja za gradnjo trgovine v Destrniku. Občina naj bi tako v 
preteklosti z več potencialnimi investitorji podpisala pisma o nameri, v katerih se je občina prav tako 



 

 
 

 

 
 

 

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 400 5710 / fax:. 01 478 84 72 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si 
 
8/17 

 

INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

 

zavezala, da bo odkupila poslovne prostore, če bodo zgradili primerno trgovino, vendar nikjer ni prišlo dalje 
od podpisa pisma.4 Iz pojasnila občine dalje izhaja, da se je občina pred nakupom oziroma pogajanji glede 
nakupa poslovnih prostorov, kako pristopiti k nakupu in kako ugotoviti, katera je prava cena, posvetovala z 
Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila oziroma Milanom Železnikom, ki je na inštitutu 
zaposlen. Edini način za to je bila po pojasnilu občine primerjava cen poslovnih objektov v bližnji okolici, 
kajti v občini ni bilo nobenega poslovnega objekta, s katerim bi lahko naredili primerjavo. V ta namen je 
občina prek interneta pridobila nekaj cen podobnih objektov v okolici Maribora in podrobneje primerjala 
strošek izgradnje nizko energetskega objekta vrtec – Podlesek Ptuj. Te osnove pa naj bi bile nekako okvir za 
pogajanja.  
 
Občina Destrnik je dne 24. 11. 2011 od družbe EM-GRAD prejela ponudbo za odprodajo poslovnih 
prostorov v Poslovnem objektu Janežovski Vrh, ki ga namerava družba zgraditi na lokaciji Janežovski Vrh v 
velikosti cca. 1400 m2 neto tlorisne površine in v katerem se bo med drugim izvajala trgovska dejavnost, 
gostinska dejavnost in frizerstvo. Družba je poslovni prostor v velikosti 638,14 m2 občini ponudila za ceno 
1.468,00 EUR/m2 brez DDV.  
 
Iz priloge k ponudbi – Ekonomska upravičenost investicije izhaja, da bi se z izgradnjo poslovnega objekta, v 
katerem se predvideva združiti več dejavnosti (občinski prostori, upravna enota, policija, živilska trgovina, 
gostinski lokal, frizerski salon in pošta) in je zasnovan kot nizkoenergetski objekt, izoblikovalo novo občinsko 
središče, ki bo imelo zadostno število parkirnih mest ter bo več dejavnosti združenih v enem objektu. Prav 
tako objekti (osnovna šola, kulturna dvorana, cerkev in načrtovani vrtec), ki so v neposredni bližini 
predvidenega poslovnega objekta, predstavljajo veliko frekvenco gibanja ljudi, ki so potencialni kupci 
storitev, ki jih bo nudil trgovsko-poslovni objekt, ki bo vključeval več dejavnosti na enem mestu in ima zato 
tudi potencial za uspešnost poslovanja. 
 
Župan Franc Pukšič je dne 25.11.2011 sprejel Sklep o imenovanju Komisije za pogajanja o nakupu  
poslovnih prostorov, št. 3528-1/2011-3. Naloga komisije, ki ji je predsedoval Branko Zelenko, je bila izvesti 
pogajanja s ponudnikom in izdelati analize, potrebne za odločitev na Občinskem svetu Občine Destrnik.  
 
Kot izhaja iz dokumenta št. 3528-1/2011-4  z dne 25. 11. 2011 je podžupan Branko Zelenko za dne 26. 11. 
2011  sklical 1. sejo Komisije za izvedbo pogajanj o nakupu poslovnih prostorov, na katero so bili vabljeni  
župan Franc Pukšič, direktor občinske uprave Miran Čeh in ponudnik/investitor EM-GRAD. Namen sestanka 
je bila izvedba pogajanj za poslovni objekt v Janežovskem Vrhu oziroma se je komisija sestala zaradi 
predstavitve ponudbe s strani ponudnika in same izvedbe pogajanj. Ponudnik EM-GRAD je članom komisije 
pojasnil, da že od vsega začetka sodeluje pri zasnovi projekta, objekt pa funkcionalno ustreza bodočim 
lastnikom, saj gre za energetsko varčno gradnjo, objekt pa bo vzgled ostalim objektom, ki se bodo kasneje 
gradili. Komisija pri tem opozarja, da je občina kasneje izpostavila zahtevo oziroma je Miran Čeh (takrat 
direktor občinske uprave) dne 14. 3. 2011 obvestil investitorja družbe EM-GRAD, da se način gradnje 
objekta spremeni iz nizkoenergetske gradnje v klasično gradnjo. Ali je takšen način gradnje še vedno 
ustrezal pogojem in lastnostim energetsko varčne gradnje, pa komisija glede na pristojnosti, ki jih ima po 
ZIntPK, ni obravnavala.  
 
Investitor je na pogajanjih pojasnil, da je bila ponudba v višini 1.468,00 EUR za m2 brez DDV za prostore in 
174,00 EUR za m2 brez DDV za parkirišče z okolico s strani družbe izdelana na podlagi idejnega projekta, na 
naročniku pa je, da pove, za kakšno ceno je pripravljen nepremičnine kupiti. Na predlog predsednika 
komisije za pogajanje o nakupu poslovnih prostorov, da bi se cena za m2 poslovnega prostora znižala na 
1.200,00 EUR brez DDV, je predstavnik podjetja pojasnil, da je 20 % znižanje absolutno nesprejemljivo v 
sedanjem poslovnem svetu, saj se dajejo popusti 3, 4 ali največ 5 %. Predstavnik občine je na to odvrnil, da 

                                                           
4
 Komisija je občino zaprosila za predložitev navedene dokumentacije oziroma pisem o nameri, ki bi potrdile navedbe Mirana Čeha, 

vendar je ni prejela. 
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upa, da 5 % popust velja tudi za parkirišče in zaprosil, da bi investitor pripravil variante glede spremembe 
strehe. Komisija za izvajanje pogajanj je v nadaljevanju soglasno sprejela naslednji sklep:  

 predstavnik podjetja do petka pripravi 2 do 3 variante spremembe strehe;  

 cena m2 poslovnega prostora se zmanjša za 5% od ponujene cene, s tem da je v tej ceni zajeta 
sprememba strehe; 

 cena m2 parkirišča z okolico se zmanjša za 5% od ponujene cene; 

 ponudnik pa naj pošlje novo ponudbo, s cenami za katere so se tega dne izpogajali.  
 
Ponudnik EM-GRAD je na podlagi pogajanj, ki so bila izvedena dne 26.11.2011, izdal nov predračun št. 
2011-00034 z dne 5. 12. 2011, v katerem predlaga odprodajo poslovnih prostorov v poslovnem objektu 
Janežovski Vrh - količina 638 m2 po ceni 1.468,00 za m2 s 5% popustom ter odprodajo funkcionalnih zemljišč 
s parkirnimi prostori pri poslovnem objektu Janežovski Vrh; količina 1.200,00 m2 po ceni 174,00 za m2 s 5% 
popustom. Vrednost skupne ponudbe znaša 1.145.348,00 EUR brez DDV oziroma s popustom (57.269,20 
EUR) 1.088.114,80 EUR brez DDV.     
 
Iz pridobljene komunikacije izhaja, da je na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je potekala 
16. 12. 2011, župan Franc Pukšič pojasnil, da so bila v skladu z zakonom izvedena pogajanja s ponudnikom 
za investicijo, vse tisto kar je bilo na pogajanjih dogovorjeno, pa je bilo kasneje v ponudbi tudi upoštevano. 
Prvotno ponujene cene so zmanjšali za 5%, upoštevano pa je bilo tudi, da se na strehi naredi nastavek za 
fotovoltaiko. Simona Lacko, članica navedene komisije, je na seji izpostavila, da jo zanima, ali se je na tržišču 
preverilo, če je ta cena konkurenčna in ali se je v tem času mogoče pojavil še kakšen drug ponudnik. Prav 
tako jo je zanimalo, zakaj se tako mudi z odkupom oziroma nakupom, saj so v občini trenutno odprti številni 
projekti, ki bi jih morali prej zaključiti in ki bodejo v oči. Občinska svetnica Urša Zver je podprla mnenje 
omenjene in hkrati izrazila nestrinjanje z zadolževanjem za poslovne prostore.  Župan je pojasnil, da ne želi 
biti ciničen, vendar so čisto vse ponudnike, ki so jih svetniki in svetnice pripeljali v občino, povabili na 
razgovor, to pa je po njegovem mnenju tudi odgovor na to, ali se je pojavilo več ponudnikov. 
 
Občinski svet Občine Destrnik je po zaključeni razpravi sprejel sklep, s katerim je potrdil ceno nakupa 
poslovnega objekta s parkiriščem v Janežovskem Vrhu, in sicer 1.394,60 EUR brez DDV za m2 poslovnega 
prostora in 165,30 EUR brez DDV za m2 parkirišča.  

Občina je dne 20.12.2011 z gospodarsko družbo EM-GRAD sklenila predpogodbo5 za sklenitev prodajne 
pogodbe, katere podpisnik v imenu občine je bil tedanji župan Franc Pukšič. 

Pogodbeni stranki sta se med drugim dogovorili, da bo prodajalec v roku desetih mesecev po pridobitvi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja na zemljišču zgradil nizko energetski objekt po PGD št. 9PGD/2011, 
ki ga je izdelalo podjetje MIKTRA d.o.o. in da mora na projektno dokumentacijo pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja soglasje podati Občina Destrnik. Z navedeno pogodbo sta se pogodbeni stranki 
dogovorili tudi, da bosta kasneje, ko bodo izpolnjeni s to predpogodbo dogovorjeni pogoji, sklenili prodajno 
pogodbo, s katero bo prodajalec kupcu po plačilu kupnine, dovolil ustrezno vknjižbo lastninske pravice na 
etažnem delu poslovne stavbe in na delu gradbene parcele; prodajalec pa bo kupcu po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja prodal in izročil bremen proste poslovne prostore v poslovni stavbi in zemljišče za 
parkirišča na novo določeni parceli v k.o. Janežovski Vrh.  
 
Pogodbeni stranki sta potrdili v skladu z izvedenimi pogajanji, da bo kupnina za poslovne prostore znašala 
1.394,60 EUR/m2 brez DDV neto tlorisne površine in 165,30 EUR/m2  brez DDV za funkcionalno zemljišče in 

                                                           
5
 Predpogodba je pogodba, s katero se stranki druga v razmerju do druge zavežeta, da bosta pozneje sklenili drugo, glavno 

pogodbo. Navadno stranki skleneta predpogodbo, če je njuna odločitev o sklenitvi glavne pogodbe (predvsem obveznosti opraviti 

izpolnitveni ravnanji, ki bosta predmet glavne pogodbe) odvisna od določenega pogoja (npr. dovoljenja tretje osebe za sklenitev 

glavne pogodbe). 
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jo je kupec dolžan plačati skladno z dogovorom iz prodajne pogodbe po ponudbi št. 2011-00034 z dne 5. 12. 
2011.  
 
Komisija dalje ugotavlja, da je Branko Zelenko kot odgovorna oseba Občine Destrnik z družbo EM-GRAD dne 
6. 4. 2012 podpisal Aneks št. 1 k Predpogodbi za sklenitev prodajne pogodbe. Iz sklenjenega aneksa je 
razvidno, da je občina zahtevala, da investitor pred pričetkom del določi izvajalca, ki bo izvajal dela na 
omenjenem objektu ter da se vključi klavzula, da mora investitor preden bo občina kot kupec dela 
poslovnih prostorov plačala kupnino s pisnim potrdilom izvajalca izkazati, da so do njega poravnane vse 
obveznosti iz naslova gradnje Poslovnega objekta Destrnik v Janežovskem vrhu. V primeru, da investitor ne 
bo mogel dokazati, da ima do izvajalca poravnane vse obveznosti, investitor dovoljuje, da občina iz naslova 
kupnine direktno preko asignacije poplača izvajalca, vendar največ do višine vrednosti kupnine, ki bo 
znašala cca. 1.300.000,00 z obračunanim davkom na dodano vrednost.  
 
Nadalje sta se pogodbeni stranki dogovorili, da se podaljša rok izgradnje, določen v predpogodbi za 
sklenitev prodajne pogodbe, zaradi zahteve občine, da se tudi pritličje in mansarda zgradita kot klasična 
gradnja in ne montažna, kot je bilo predvideno. Rok gradnje se je podaljšal za 3 mesece, tako da je novi rok 
gradnje 13 mesecev od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.  
 
 
B.2.4 Pridobivanje gradbenega dovoljenja in plačilo komunalnega prispevka 

Ker je bilo v pismu o nameri dogovorjeno, da družba EM-GRAD predloži projektno dokumentacijo v pregled 
občini pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, je družba na občino dostavila kompletne 
izvode PGD projektne dokumentacije, da jo pregledajo in podajo morebitne pripombe. Družba EM-GRAD je 
komisiji 7.1.2013 v dopisu še pojasnila, da je hkrati občino zaprosila, da v njenem imenu poda vlogo za 
izdajo gradbenega dovoljenja in za ta namen tudi pooblastila Mirana Čeha, direktorja občinske uprave. 
 
Iz pridobljene dokumentacije izhaja, da je dne 7.3.2012 potekal operativni sestanek za pregled PGD 
Poslovnega objekta Janežovski Vrh. Dne 14.3.2012 je Miran Čeh v dopisu obvestil družbo, da se je občina 
odločila za klasično gradnjo objekta (opeka) in da občina soglaša s PGD projektom, zgoraj navedene 
spremembe pa je potrebno upoštevati v PZI projektni dokumentaciji.  

Upravna enota Ptuj je na zahtevo (vložena dne 21. 2. 2011) gospodarske družbe EM-GRAD, ki jo zastopa 
direktor družbe, Peter Emeršič, po pooblastilu z dne 19. 3. 2012 pa Miran Čeh (tedanji direktor občinske 
uprave), dne 23. 3. 2012 investitorju izdala gradbeno dovoljenje št. 351-156/2012-4 za odstranitev 
stanovanjske hiše na zemljišču s parcelno številko 15/1 k.o. Janežovski Vrh, za odstranitev stanovanjske hiše 
in gospodarskega objekta na zemljišču s parcelno številko 59/16 k.o. Janežovski Vrh in za gradnjo objekta 
Poslovni objekt Destrnik, na zemljišču s parcelno številko 15/1, 59/16, 59/14, vse k.o. Janežovski Vrh.  
 
Komisija ugotavlja, da je upravna enota tekom postopka izdaje gradbenega dovoljenja ugotovila, da je 
družba EM-GRAD v celoti lastnica zemljišča s parcelno številko 59/15 k.o. Janežovski Vrh, ravno tako pa je 
upravni organ pri pregledu zgoraj navedenega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovil, da bi 
se v namen varovanja pravnih korist kot stranski udeleženec v postopku imela pravico udeleževati 
predmetnega upravnega postopka tudi Občina Destrnik. Upravna enota je zato obvestila občino o vloženem 
zahtevku s pozivom za prijavo udeležbe v postopku. Miran Čeh je nato v imenu Občine Destrnik z dopisom 
št. 371-4/2012 z dne 22. 3. 2012 Upravno enoto Ptuj obvestil o tem, da ne bo sodelovala v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja kot stranski udeleženec in da se odpoveduje pravnemu pouku (pritožbi) na izdanem 
gradbenem dovoljenju za izgradnjo »Poslovnega objekta Destrnik.«  
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V zvezi s plačilom komunalnega prispevka komisija ugotavlja, da je Občina Destrnik dne 29. 2. 2012 na 
zahtevo družbe EM-GRAD izdala odločbo št. 414-2/2012-2 glede plačila komunalnega prispevka v znesku 
40.649,16 EUR, ki pa se bo poračunal pri kupnini poslovnih prostorov, ki jih bo občina kupila v objektu, za 
katerega je obračunan.   

Občina Destrnik in družba EM-GRAD sta dne 16.3.2012 sklenili pogodbo o plačilu komunalnega prispevka 
št. 414-2/2012-3, s katero sta se  dogovorili, da se plačilo komunalnega prispevka poračuna pri kupnini za 
poslovne prostore.  
 
 
B.2.5 Ugotovitve Nadzornega odbora Občine Destrnik  

Nadzorni odbor je na svoji prvi izredni seji dne 23. 5. 2013 sprejel sklep o potrditvi Končnega poročila o 
izvedbi nadzora o nakupu poslovnih prostorov Občine Destrnik. Nadzorni odbor je soglasno sprejel mnenje, 
da bi občina lahko v nekaterih točkah ravnala bolj racionalno in potrošila manj denarja – višina odkupne 
cene je namreč previsoka. Ta je precej višja od cene, ki jo je v sklopu Poročila o ocenjeni vrednosti pravic na 
nepremičnini za namene nadzora pripravila zunanja institucija in iz katerega izhaja, da je tržna vrednost 
pravic na nepremičnini na dan 16. 1. 2013 618.000,00 EUR oziroma da bi občina glede na navedeno 
poslovne prostore preplačala za 43,20 % (470,114,8 EUR). 
 
Prav tako iz splošnih ugotovitev nadzornega odbora izhaja, da so bile ugotovljene napake v samih postopkih 
menjave zemljišč (menjalna pogodba je sklenjena pred izdelavo cenitve zemljišč in po podpisani 
predpogodbi za sklenitev prodajne pogodbe); da investitor ni bil v celoti lastnik parcel, na katerih se bo 
gradil objekt, ki je predmet nakupa in da predpogodba ne vsebuje določil o morebitnih garancijah za 
izvedbo del oziroma drugih zavarovanj. 

C. RELEVANTNO PRAVO 

3. točka 4. člena ZIntPK 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. 
 
Zakon o javnem naročanju6 v  6. točki 18. člena določa posebne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja; 
med te spada tudi pridobitev ali najem zemljišča, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so 
z njimi povezane, s kakršnimikoli finančnimi sredstvi; ta izjema pa ne velja za pogodbe o finančnih storitvah, 
ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno, prej ali 
pozneje.  
 
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja7 v 44. členu določa, da je pogodba nična, če je 
sklenjena brez predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila, pa bi ga naročnik po določbah 
zakona, ki ureja javno naročanje, moral izvesti. Navedeni zakon prav tako določa, da lahko ničnost pogodbe 
med drugim uveljavlja tudi oseba, ki ima pravni interes, t.j. interes za dodelitev javnega naročila.  
 
 

                                                           
6
 Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011. 

7
 Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D in 63/2013. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132513
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D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE  

Kot pojasnjeno, senat komisije po obravnavi odgovorov obravnavanih oseb in občine Destrnik ocenjuje, da 
ni potrebe po vsebinski spremembi ugotovitev o konkretnem primeru. 
 

I. KRŠITEV DOLOČIL, KI UREJAJO JAVNO NAROČANJE PRI NAKUPU POSLOVNIH PROSTOROV 

Komisija ugotavlja, da so Občina Destrnik oziroma njene odgovorne osebe (Franc Pukšič kot župan in 
Branko Zelenko kot začasni župan) s sklenitvijo pravnega posla z družbo EM-GRAD oziroma s tem, ko je 
občina sklenila pismo o nameri in predpogodbo za nakup poslovnih prostorov, ravnale v nasprotju s 
predpisi, ki urejajo javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo.    

Občina oziroma župan  kot njen zakoniti zastopnik se je dogovoril, da bo občina od gospodarske družbe EM-
GRAD odkupila poslovne prostore, ki bodo šele zgrajeni na parcelah, ki jih je EM-GRAD pridobil na podlagi 
menjalne pogodbe z občino. Po preučitvi dokumentacije komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru torej 
ni šlo za odkup poslovnih prostorov, ki bi že obstajali, kar bi predstavljalo izjemo od javnih naročil. 

Izjema iz 6. točke 18. člena ZJN-2 je namenjena pridobitvi ali najemu že obstoječega objekta, vendar pa v 
konkretnem primeru ne gre za takšne okoliščine, temveč gre za nakup poslovnih prostorov, ki bodo šele 
zgrajeni. Posledično te izjeme ni mogoče uporabiti, temveč bi bilo treba za oddajo tovrstnega javnega 
naročila uporabiti ustrezen postopek javnega naročanja v skladu z ZJN-2. 

Komisija meni, da občina ni izvedla ustreznega postopka, saj dejanska vsebina posla ni zgolj ravnanje s 
stvarnim premoženjem, pač pa ustreza javnemu naročilu nakupa poslovnih prostorov in parkirišča za 
potrebe občine. Način, kako je poskušala občina pridobiti nepremičnine oziroma poslovne prostore za svoje 
potrebe, po oceni komisije deloma ustreza določbam Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ureja pridobivanje nepremičnega premoženja, vendar - tudi če bi 
dopustili možnost, da bi lahko občina pridobila nepremičnine, ki bodo šele zgrajene (kar sicer ne more biti 
izjema po ZJN-2) -  Občina Destrnik ni predložila načrta o pridobivanju nepremičnega premoženja. Komisija 
prav tako ne razpolaga z investicijsko dokumentacijo glede rešitve prostorske problematike Občine 
Destrnik, iz katere bi bilo razvidno, kakšne potrebe ima občina oziroma kako je potekalo ugotavljanje teh 
potreb po poslovnih prostorih pred začetkom iskanja primerne lokacije in priprava strategije, kako 
zadovoljiti te potrebe. Ne glede na to, da komisija v tem delu ni mogla z gotovostjo potrditi ali zavreči 
obstoja investicijske dokumentacije in kako je občina pristopila k iskanju primernih rešitev, pa komisija 
ugotavlja, da občina glede na zgoraj opisan postopek pridobivanja poslovnih prostorov ni ravnala v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju. 

Občina je po oceni komisije kršila več temeljnih načel javnega naročanja, zlasti načelo transparentnosti 
javnega naročanja in načelo zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov. Komisija na trditve 
odgovornih oseb, da ni bilo zainteresiranih investitorjev, ne more pristati, saj iz pridobljene dokumentacije 
in opravljenih razgovorov izhaja, da občina niti ni poskusila izvesti postopka javnega naročanja gradenj, v 
katerem bi se lahko pokazalo, ali zainteresiranih investitorjev dejansko ni. Samo na način, ko bi občina 
ravnala v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, bi lahko z gotovostjo trdili, da (primernejših) 
ponudnikov ni bilo. 

Se pa komisija strinja oziroma verjame navedbam Franca Pukšiča, da ni bilo zainteresiranih investitorjev za 
gradnjo trgovine (in ne za gradnjo poslovnih prostorov za potrebe občine!), ki je vsekakor v javnem 
interesu. Vendar pa je potrebno poudariti, da lahko občina tudi pri zagotavljanju infrastrukture, ki je v 
nespornem javnem interesu (npr. trgovina) ravna le v okviru dopustnega (komisija se zaveda, da se s 
težavami zaradi odsotnosti zainteresiranih investitorjev srečuje večina manjših občin, vendar pa v primeru, 
da vseeno najdejo investitorja, ne smejo kršiti veljavne zakonodaje, da bi obdržale njegovo zanimanje). Pri 
tem je treba ločiti javni pomen v širšem smislu (tisto, kar želi splošna javnost in predstavlja splet javnega in 
zasebnega interesa) ter javni pomen v ožjem smislu, ki ga mora na lokalni ravni izvajati občina. Občina mora 
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tako na podlagi Zakona o lokalni samoupravi skrbeti za opravljanje lokalnih zadev javnega pomena (izvirne 
naloge), mednje pa (obvezno) zagotavljanje trgovine ne spada, čeprav gre za izrazito potrebo krajanov.   

Nadalje komisija ugotavlja, da ne Franc Pukšič ne Miran Čeh nista znala utemeljiti načina odkupa poslovnih 
prostorov. Pojasnila sta sicer, da naj bi o tem občina pridobila mnenje Inštituta za lokalno samoupravo in 
javna naročila oziroma Milana Železnika (direktorja občinske uprave je namreč zanimalo, kaj je prava cena, 
omenjeni pa mu je pojasnil, naj primerja cene ter hkrati navedel, da javnega naročila ni potrebno izvesti). 
Kot pojasnjeno zgoraj, je bilo komisiji naknadno dostavljeno pisno mnenje Evropskega pravnega centra 
oziroma Milana Železnika na to temo.  

Kot sta pojasnila Franc Pukšič in Miran Čeh, javno naročilo med drugim ni bilo izvedeno tudi zato, ker 
investitor ni občina, temveč EM-GRAD, od katerega bo občina odkupila samo del poslovnih prostorov. Da bi 
komisija lahko odgovorila na vprašanje, ali gre v konkretnem primeru za javno naročilo gradenj, ali le za 
nakup poslovnih prostorov, je morala najprej preučiti, kakšno vlogo je imela občina pri sami gradnji 
poslovnih prostorov in pri presoji očitanih nepravilnosti slediti predvsem končnemu namenu celotnega 
posla. 

ZJN-2 opredeljuje javno naročilo gradenj kot javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi 
projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju 
gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi 
naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 

Kot izhaja iz številne dokumentacije, s katero razpolaga komisija (pisma o nameri, imenovanja komisije za 
izvedbo pogajanj o nakupu poslovnih prostorov, predpogodbe za sklenitev prodajne pogodbe, aneksa k 
pogodbi, zapisnika o nadzoru vgradnje strojne instalacije, gradbenega dovoljenja, pisnega odgovora občine 
glede operativnega sestanka za pregled PGD poslovnega objekta Janežovski Vrh), je predmet nakupa del 
poslovne stavbe, ki še ni zgrajena oziroma se bo gradila za potrebe kupca (občina) oziroma po naročilu 
(specifikacijah ipd.) občine na podlagi njenega aktivnega sodelovanja (soglasja k načinu gradnje, iskanju 
rešitev).  

Kot primer takšnega aktivnega sodelovanja občine komisija izpostavlja zahtevo občine, da se način gradnje 
objekta spremeni iz nizkoenergetske gradnje v klasično gradnjo in zahtevo občine po izvedbi talnega in ne 
stenskega ogrevanja. Tovrstne zahteve občine po oceni komisije ustrezajo definiciji javnega naročila 
gradenj. Tudi če bi v konkretnem primeru šlo zgolj za nakup poslovnih prostorov, pa bi po mnenju komisije 
v trenutku, ko bi začela občina z različnimi zahtevami (npr. sprememba gradnje iz nizkoenergetske v 
klasično) spreminjati pogoje za nakup poslovnih prostorov, to spremenilo okoliščine do te mere, da bi 
moralo v konkretnem primeru dejansko priti do izvedbe javnega naročanja. 

Ravnanje občine po sklenitvi predpogodbe o odkupu poslovnih prostorov za potrebe občine kaže na to, da 
ni šlo le za ravnanje občine s stvarnim premoženjem (pridobivanje nepremičnin). Občina je tako npr. 
sodelovala pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (ne samo kot stranski intervenient, temveč je bil direktor 
občinske uprave s strani zasebne družbe pooblaščen za zastopanje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja), 
sodelovala je pri nadzoru gradnje, postavljala dodatne zahteve pri gradnji, odločala o stavbnem pohištvu, 
zahtevala spremembo načina gradnje ipd.  

Na podlagi navedenih dejstev komisija ugotavlja, da je bil objekt grajen dejansko po naročilu oziroma 
zahtevah občine, kar pomeni, da bi občina morala izvesti postopek javnega naročanja. Ker občina ni izvedla 
postopka javnega naročanja, potencialnim ponudnikom ni zagotovila enakih pogojev za pripravo ponudb 
oziroma jih je postavila v neenak položaj.  

V zvezi s tem je pomembno tudi, da je občina z investitorjem sklenila aneks, iz katerega je razvidno, da je 
občina zahtevala, da investitor pred pričetkom del določi izvajalca, ki bo izvajal dela na omenjenem objektu 
ter se vključi klavzula, da preden občina kot kupec dela poslovnih prostorov plača kupnino prodajalcu, od 
njega zahteva, da s pisnim potrdilom izvajalca dokaže, da so do njega poravnane vse obveznosti iz naslova 
gradnje Poslovnega objekta Destrnik v Janežovskem vrhu. Takšno ravnanje ravno tako vsebuje elemente 
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javnega naročanja, saj ZJN-2 med drugim predvideva, da morajo ponudniki naročnika obvestiti, kdo vse bo 
morebiti nastopal kot izvajalec in pooblastiti naročnika, da v njihovem imenu plačuje izvedena dela 
podizvajalcem. Navedeno torej še dodatno potrjuje mnenje komisije, da bi v konkretnem primeru moralo 
biti izvedeno javno naročilo. Ob tem pa (v pozitivnem smislu) ne gre spregledati skrbnega ravnanja 
odgovornih oseb občine do morebitnih podizvajalcev, saj je iz aneksa jasno razvidno, da so zavarovali 
njihove interese oziroma zanesljivost plačila za opravljeno delo.  

Opozoriti je treba še na dejstvo, da je občina z  zavezo k odkupu poslovnih prostorov, ki v trenutku pogajanj 
sploh še niso obstajali, investitorju vnaprej zagotovila posel in s tem zmanjšano investicijsko tveganje, saj je  
imel zagotovljenega kupca.    

Komisija v celoti verjame, da se je Franc Pukšič kot odgovorna oseba občine več let neuspešno trudil, da bi v 
Občini Destrnik bila večja trgovina, ki bi pokrivala potrebe prebivalstva in tako izboljšala kakovost bivanja 
občanov. Komisija tudi poudarja, da ne dvomi v nujo občine, da izboljša stanje oziroma pospeši razvoj 
občine. Vendar pa je potrebno na drugi strani tudi opozoriti, da mora občina kljub močno izraženemu 
javnemu interesu ravnati v okviru dopustnega oziroma zakonitega. Povedano drugače: cilj ne opravičuje 
sredstev, ker so lahko posledice takšnega nedopustnega ravnanja za občino zelo škodljive.  
 

II. MENJAVA ZEMLJIŠČ 
 

Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije ugotavlja, da je Branko Zelenko v imenu Občine Destrnik 
dne 8. 3. 2013 z družbo EM-GRAD podpisal menjalno pogodbo brez predhodno opravljene cenitve vrednosti 
po predpisih o razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin oziroma da je cenilec cenilno 
poročil izdelal šele 17. 3. 2012. 

Komisija prav tako ugotavlja, da je znesek iz menjalne pogodbe z dne 8. 3. 2012 identičen znesku iz 
cenilnega poročila cenilca, ki je bilo pripravljeno 17. 3. 2012. Kot izhaja iz pojasnil Mirana Čeha nadzornemu 
odboru, naj bi mu cenilec posredoval znesek – vrednost nepremičnin, še preden je zaključil pripravo 
poročila, vendar pa kot izhaja iz cenilnega poročila, si je cenilec šele 16. 3. 2012 v prisotnosti Mirana Čeha 
ogledal navedena zemljišča, občina pa je navedeno poročilo prejela šele 19. 3. 2012. Po oceni komisije je 
malo verjetno, da se bi se vrednosti zemljišč, navedene v menjalni pogodbi, in vrednosti v kasneje izdanem 
cenilnem poročilu ujemale do evra natančno brez dogovarjanja v ozadju. Ker komisija ni pristojna za 
presojanje korektnosti ravnanj sodnih cenilcev, bo v tem delu zadevo odstopila pristojnemu organu.  

 

III. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) v 84. členu določa, da je komunalni prispevek namenski vir 
financiranja gradnje komunalne opreme. Občina pa z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi 
komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, pa lahko občina 
porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega 
proračuna. ZPNačrt v 78. členu določa, da se lahko investitor in občina s pogodbo o opremljanju dogovorita, 
da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi 
ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Zakon o javnih 
financah pa v 35. členu določa, da se obvezne dajatve plačujejo v denarju.8  

V konkretnem primeru sta občina in družba EM-GRAD sklenili pogodbo o plačilu komunalnega prispevka, v 
kateri sta se dogovorili, da se plačilo komunalnega prispevka v skupnem znesku 40.649,16 EUR poračuna pri 

                                                           
8
 To smiselno izhaja tudi iz dokumenta Računskega sodišča z dne 24. 11. 2011, št. 333-6/2011/4. Dostopno na: http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K0A07DEC4B33A42EDC1257973002040DC?open&appSource=   

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K0A07DEC4B33A42EDC1257973002040DC?open&appSource
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K0A07DEC4B33A42EDC1257973002040DC?open&appSource
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kupnini poslovnih prostorov v objektu, za katerega je obračunani komunalni prispevek in v katerem bo po 
že sklenjeni predpogodbi  občina kupila prostore.  

Komisija meni, da je takšen dogovor nedopusten, saj Zakon o javnih financah (ZJF) določa, da se obvezne 
dajatve plačujejo v denarju, glede na določbe ZPNačrt pa je komunalni prispevek obvezna dajatev, ki se 
plača v denarju ali pa z izgradnjo komunalne opreme. Občina in investitor se torej ne moreta vnaprej 
dogovoriti, da bo komunalni prispevek obračunan pri odkupu poslovnih prostorov, saj gre za dva povsem 
različna pravna posla. 

Občina se je pri načinu poračuna komunalnega prispevka sklicevala na Pravilnik o kriterijih za obročno 
odplačilo komunalnega prispevka Občine Destrnik. Komisija po preučitvi pravilnika ugotavlja, da pravilnik 
takšne možnosti ne dopušča, saj določa zgolj kriterije za obročno odplačevanje ter zavarovanje dolga iz 
naslova plačila komunalnega prispevka na območju Občine Destrnik.   

Ob tem komisija še opozarja, da tudi če bi tak dogovor o poračunu komunalnega prispevka pri nakupu 
poslovnih prostorov bil dovoljen, bi občina investitorju lahko »odpustila« plačilo zgolj dela komunalnega 
prispevka za del poslovnih prostorov, ki bi pripadali občini, ne pa za celotni objekt. 

 

IV.  ODSOTNOST PRIČAKOVANEGA RAVNANJA URADNIH OSEB 

 
Komisija je na podlagi pridobljene dokumentacije ugotavlja, da je Branko Zelenko, občinski svetnik in v 
obdobju od 22. 12. 2011 do 13. 4. 2012 podžupan, ki je začasno opravljal funkcijo župana, že od leta 1994 
zaposlen v družbi Menerga d.o.o., ki je bila ena od sponzorjev študijske delavnice (izdelava idejnih zasnov) 
in kasneje (po 13. 4. 2012) tudi pooblaščenec navedene družbe za nadzor nad gradnjo strojnih objektov v 
Poslovnem objektu Janežovski Vrh. Omenjeni je bil na podlagi sklepa župana Pukšiča z dne 25. 11. 2011 
imenovan za predsednika komisije za izvedbo pogajanj o nakupu poslovnih prostorov, prav tako pa je v času 
začasnega opravljanja funkcije župana, dne 6. 4. 2012 podpisal Aneks št. 1 k predpogodbi za sklenitev 
prodajne pogodbe, menjalno pogodbo z dne 8. 3. 2012 in 16. 3. 2012 z družbo sklenil pogodbo o plačilu 
komunalnega prispevka št. 414-2/2013-3. Komisija ugotavlja, da je bil omenjeni v času izvajanja 
navedenega nadzora nad vgradnjo strojnih inštalacij sicer občinski svetnik, vendar je že prenehal z začasnim 
vodenjem občine, zato v tem primeru ni mogoče govoriti o neposredni kršitvi določb ZIntPK glede nasprotja 
interesov. Ker je navedeni kot občinski svetnik po informacijah komisije aktiven v prizadevanjih za 
realizacijo pogodbe (v zvezi s tem je občinski svet sprejel sklep z dne 13. 12. 2012, s katerim župana 
zavezuje, da mora v letu 2013 zagotoviti zadolžitev za realizacijo nakupa poslovnih prostorov, županu je bil 
poslan pisni poziv na to temo z dne 11. 6. 2013, vložena pa je bila tudi kazenska ovadba zoper župana, ker 
ne želi izvršiti sklepov občinskega sveta), komisija opozarja, da mora občinski svet pri tovrstnih aktivnostih 
ustrezno pretehtati in upoštevati tudi mnenje nadzornega odbora občine ter drugih organov, ki so se 
ukvarjali z vprašanji zakonitosti in gospodarnosti projekta, povezanega z nakupom poslovnih prostorov 
občine Destrnik.  
 
Komisija nadalje na podlagi pridobljene dokumentacije ugotavlja, da je bil Miran Čeh (uradna oseba) v času 
opravljanja funkcije direktorja občinske uprave (ki mu je prenehala 4. 11. 2012) zakoniti zastopnik družbe 
Terme Gaja d.o.o., v lastniški strukturi katere je udeležena tudi družba EMER-ING d.o.o. (katere zakoniti 
zastopnik je Peter Emeršič). Nadalje komisija ugotavlja, da je omenjeni v času opravljanja dela direktorja 
občinske uprave, družbo EM-GRAD na podlagi pooblastila z dne 19. 3. 2012 zastopal pri izdaji gradbenega 
dovoljenja za Poslovni objekt Destrnik in v istem upravnem postopku Upravno enoto Ptuj, kot predstavnik 
občine in jo z dopisom z dne 22. 3. 2012 tudi obvestil, da občina ne prijavlja svoje udeležbe v postopku. Kot 
izhaja iz pojasnil družbe EM-GRAD komisiji, naj bi družba v času, ko je na občino dostavila kompletne izvode 
PGD projektne dokumentacije, občino zaprosila, če lahko v imenu družbe poda vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja. 
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Dolžnost uradne osebe je biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se 
mu izogne. Komisija ugotavlja, da ravnanje Mirana Čeha, ki je prevzel zastopanje zasebne družbe v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja in nato v istem postopku kot uradna oseba občine upravno enoto 
obvestil, da občina ne prijavlja svoje udeležbe v postopku, nedvomno ni skladno s pričakovanim ravnanjem 
uradne osebe oziroma zaradi njegove vloge – v tistem času je bil tudi zakoniti zastopnik družbe, v kateri je 
lastniško udeležen tudi predstavnik družbe, ki mu je podelil pooblastilo za zastopanje pri izdaji gradbenega 
dovoljenja in pri katerem je zaposlena njegova hčerka – ustvarja videz, da je družbi EM-GRAD, s katero je 
imel poslovne stike, pomagal pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in realizaciji zavez pogodbene stranke iz 
predpogodbe ter z navedenim ravnanjem ustvaril videz o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nepristransko in 
objektivno opravljanje njegovih javnih nalog. 
 
Komisija zato ugotavlja, da je ravnanje omenjenega, ki je kot direktor občinske uprave, torej uradnik na 
položaju, prevzel zastopanje zasebne družbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, v nasprotju z 
integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. Bo pa komisija zaradi morebitne kršitve 100. člena 
Zakona o javnih uslužbencih, o tem ravnanju obvestila Inšpektorat za javni sektor. 
 
 

V. POVZETEK KLJUČNIH UGOTOVITEV IN MNENJA KOMISIJE 
 
Občina Destrnik je dne 12. 9. 2011 s podjetjem EM-GRAD sklenila pismo o nameri, v katerem sta se občina 

in investitor dogovorila, da si bosta prizadevala, da bo imela Pošta Slovenije d.d. svoje prostore v poslovni 

stavbi, ki jo želi zgraditi investitor, občina pa bo za lastne potrebe, UE Ptuj in policije odkupila ali najela del 

poslovnih prostorov. Na podlagi izvedenih pogajanj dne 26. 11. 2011 in predhodnega sklepa občinskega 

sveta z dne 16. 12. 2011 z družbo EM-GRAD je občina nato dne 20. 12. 2011 sklenila predpogodbo za 

sklenitev prodajne pogodbe za nakup poslovnih prostorov za potrebe občine, ki pa v trenutku podpisa 

predpogodbe sploh še niso bili zgrajeni.  

 

Komisija meni, da občina v konkretnem primeru ni izvedla obveznega postopka, saj dejanska vsebina 

posla ni zgolj ravnanje s stvarnim premoženjem, pač pa ustreza javnemu naročilu nakupa še nezgrajenih 

bodočih poslovnih prostorov in parkirišča za potrebe občine. Glede na navedena dejstva bi morala občina 

po oceni komisije postopek izpeljati v skladu z ZJN-2, ki ureja oddajo naročila gradenj.  

 

Da odgovorne osebe občine v tem primeru niso ravnale z zadostno stopnjo skrbnosti, s čimer tudi niso 

zadostile standardu ravnanja s pričakovano stopnjo integritete skladno s 3. točko 4. člena ZIntPK, izhaja 

predvsem iz naslednjih dejstev: 

 - občina je sklenila pismo o nameri in predpogodbo, čeprav ni imela izdelane strategije za pridobivanje 

nepremičnin; 

- predpogodba o nakupu prostorov je bila podpisana, čeprav odgovorne osebe občine pred tem niso 

ekonomsko utemeljile predvidenega ravnanja, in sicer pričakovanih pozitivnih ekonomskih posledic 

zadovoljevanja operativnih potreb oziroma izboljšanja pogojev za delo za lastne potrebe (občine); 

- uradne osebe občine niso poskrbele za izvedbo predpisanega postopka pridobivanja nepremičnega 

premoženja oziroma občina kot naročnik ni ravnala v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje gradenj, 

posledica takšnega ravnanja pa je predpogodba z EM-GRAD; 

- občina ni niti poskušala izvesti postopka javnega naročila gradnje poslovnih prostorov za potrebe občine 

ali ravnati po predpisih, ki urejajo javno zasebno partnerstvo (če  gre za izvedbo projektov, ki so v javnem 

interesu), kar bi pomenilo ravnanje skladno s temeljnim načelom transparentnosti in načelom zagotavljanja 

enakopravne obravnave ponudnikov; 
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- da je nadzorni odbor občine obravnaval poročilo o ocenjeni vrednosti pravic na nepremičnini, iz katerega 

izhaja, da je tržna vrednost pravic na nepremičnini ocenjena na 618.000,00 EUR in da bi občina glede na 

ugotovljeno vrednost poslovne prostore preplačala za 43,20 % (470,114,8 EUR); 

- odgovorne osebe občine so z izdajo odločbe z dne 29. 2. 2012 in podpisom pogodbe z dne 16. 3. 2012 o 

plačilu komunalnega prispevka, s katerima so v nasprotju s predpisi družbi EM-GRAD v nasprotju z veljavno 

zakonodajo omogočile, da se plačilo komunalnega prispevka poračuna s kupnino za poslovne prostore, in 

- odgovorne osebe občine so opustile dolžnost zavarovanja plačila komunalnega prispevka z ustanovitvijo 

hipoteke na nepremičninah, kjer naj bi se gradil poslovni objekt.  

 

Posel nakupa poslovnih prostorov v Občini Destrnik je bil po oceni komisije torej izpeljan ob 

neupoštevanju oziroma z obidom kogentnih pravnih predpisov s področja javnega naročanja in 

razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, ravnanje tedanjih odgovornih oseb  Občine Destrnik pa po 

mnenju komisije ni zadostilo standardu ravnanja s pričakovano stopnjo integritete, ki od javnih 

funkcionarjev zahteva izvrševanje funkcije na način, da oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost 

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

 
 

*** 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 
27. 2. 2014 v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana 
Selinšek (namestnica predsednika) in dodatno odločil, da: 

- se ugotovitve o konkretnem primeru, upoštevaje določbe zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, skupaj z odgovori obravnavanih oseb objavijo na spletni stranI komisije (www.kpk-
rs.si ); 

- se ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z relevantno dokumentacijo odstopijo Računskemu 
sodišču RS, 

- se posreduje pobuda Ministru za pravosodje za izvedbo nadzora nad delovanjem cenilca, v 
konkretnem primeru, 

- se posreduje pobuda Inšpektoratu za javni sektor, da preveri kršitve 100. člena Zakona o javnih 
uslužbencih s strani Mirana Čeha v času, ko je imel status uradnika na položaju. 
 

 
 

                                                                                                                       

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva. 

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

