
KOMISIJA ZA 
PREPREČEVANJE 
K O R U P C I J E 
* REPUBLIKA SLOVENIJA 

Številka: 0 6 2 1 0 - 4 2 8 / 2 0 1 3 - 7 6 03004 

Datum: 6. 1. 2015 

SISTEMSKO NAČELNO MNENJE 

GLEDE OCENE UGOTOVUENIH TVEGANJ NA PODROČJU ŠOLSTVA 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB2; ZlntPK), sprejema senat Komisije za 
preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje sistemsko načelno mnenje: 

• na ministrstvu, pr istojnem za šolstvo, in v zavodih s področja šolstva je v preteklosti 

obstajala očitna s is temska napaka v obliki pomanjkl j ivih oziroma neizvedenih nadzorov 

nad izvajanimi projekti oziroma nad porabo javnih sredstev, ki je izrazito povečala 

tveganja za korupcijo, kot jo opredel juje prva točka 4. odstavka ZlntPK; 

in priporočilo: 

• ministrstvo, pristojno za šolstvo, naj vzpostavi celovit , natančen in sistematičen nadzor 

nad javnimi zavodi pod njegovim okri l jem, pri čemer naj zagotovi, da bodo na m e s t a , na 

katerih se odloča o porabi javnih sredstev, in m e s t a , ki to porabo nadzirajo, imenovani 

posamezniki , ki j ih odlikuje visoka stopnja integritete in ki izkazujejo visoko mero 

etičnosti v dosedan jem ravnanju . 

A. UVOD 

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je obravnavala primer suma korupcije v 

enem izmed javnih zavodov s področja šolstva. V postopku ni mogla ugotoviti neposrednih kršitev določb 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 - UPB2; ZlntPK), vendar pa to ne 

pomeni, da kršitev na zavodu ni bilo. Ravno nasprotno, komisija je ugotovila številne nepravilnosti, 

netransparentno izpeljavo projektov, pa tudi nerazumljivo pasivnost tako zavoda kot pristojnega 

ministrstva v postopku ugotavljanja nepravilnosti. Popolna odsotnost nadzora in sledljivosti porabe javnih 

sredstev ter posledično nevednost (ali pa prikrivanje napak) glede tega, komu natančno, kdaj in s kakšnim 

namenom so bila sredstva izplačana, so pripeljale do situacije, v kateri komisija ni mogla natačno ugotoviti 

posameznih kršiteljev, lahko pa ugotovimo, da j ih je bilo več. 
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Med postopkom je bila komisija seznanjena z dejstvom, da je na pristojnem ministrstvu revizijo opravilo 

tudi Računsko sodišče. Njihove ugotovitve in popravljalni ukrepi ministrstva na temo »sistematičnega 

nadzora nad javnimi zavodi« so bili še dodaten indic, da gre za zelo neurejeno področje. 

B. PRAVNA PODLAGA POSTOPKA 

ZlntPK v 13. členu določa, da lahko komisija na lastno pobudo, na podlagi prijave pravne ali fizične osebe ali 

na zahtevo iz drugega odstavka tega člena uvede postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o 

nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih 

korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja. Pojem integriteta je opredeljen v tret j i 

točki 4. člena ZlntPK, ki pravi, 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. 

Komisija torej poleg korupcije, ki je v prvi točki 4. člena ZlntPK opredeljena kot 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, obravnava tudi 

ravnanja, ki so v nasprotju z etiko in integriteto uradnih oseb. Uradne osebe so po deseti točki 4. člena 

ZlntPK funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe ter člani organov 

upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja. 

Ena izmed nalog in pristojnosti, ki j ih komisija ima po 12. členu ZlntPK, je tudi izdaja načelnega mnenja, ki -

kot določa šesti odstavek 13. člena ZlntPK - vsebujejo prikaz in opredelitev komisije do sistemskih 

pomanjkljivosti, neskladij in problemov ter predloge za izboljšanje stanja. 

Komisija je že pred izdajo tega mnenja ravnala tudi v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 13.a člena 

ZlntPK, ko je pristojnim organom oziroma njihovim predstavnikom na podlagi ugotovitev iz postopka 

podala pobudo za izvedbo nadzora nad delovanjem posameznika, organa ali dela na posameznem primeru 

in hkrati tudi usmeritve za izboljšanje stanja. 

C. UGOTOVITVE IN OCENA KOMISIJE 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve v primeru nadzora javnega zavoda s področja šolstva, ki zajemajo opis 

dejanskega stanja in okoliščin ter oceno komisije z vidika določb ZlntPK. 

Javni zavod s področja šolstva (v nadaljevanju: zavod) je z osebo A v letih 2009 in 2010 sklenil dve avtorski 

pogodbi. Obe pogodbi je na strani zavoda podpisal njegov tedanji direktor. Prva pogodba se nanaša na 

izdelavo gradiva na temo izobraževanja in vzgoje, za avtorstvo katerega naj bi avtor v obdobju 114 dni 

porabil 465 pedagoških ur in dobil izplačan bruto znesek 25.802,85 EUR. Navedeni znesek, znižan za davčni 

odtegljaj, je bil osebi A dejansko nakazan, komisija pa je od zavoda prejela gradivo, katerega avtor naj bi 

bila navedena oseba. Gradivo je napisano v slovenskem jeziku. 

Naslednje leto je oseba A za zavod v obdobju 274 dni izvedla pripravo in izvedbo projekta s področja 

izobraževanja. Za navedeno delo naj bi avtor po pogodbi prejel 50.000 EUR bruto plačila. Natančno takšen 
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znesek je bil osebi v dveh delih v neto vrednosti tudi izplačan. Komisija je od zavoda prejela končno gradivo, 

katerega avtor naj bi bila navedena oseba, napisano pa je v slovenskem jeziku. 

10 Oseba A ima - glede na zapise v avtorskih pogodbah - stalno prebivališče v tuj ini. Tudi zgoraj navedena 

plačila so bila nakazana na račun pri tuj i banki, odprt v tuj ini. Komisija ne razpolaga s podatkom o znanju 

jezikov navedene osebe, čeprav je v nadzornem postopku to večkrat skušala ugotoviti in čeprav so bila 

gradiva pripravljena v strokovnem izrazoslovju, v njih pa citirana dela slovenskih avtorjev v slovenskem 

jeziku. 

11 Svet zavoda in pristojno ministrstvo sta v dopisih komisiji pojasnila, da je bil en projekt osebe A financiran iz 

nacionalnih sredstev. Projekt je bil vključen v letni delovni načrt in finančni načrt zavoda, oba načrta sta bila 

sprejeta na sejah sveta zavoda. Vlada je nato k obema podala soglasje. 

12 Drugi projekt je bil po pojasnilih sveta zavoda in ministrstva financiran iz Evropskega socialnega sklada. 

Ministrstvo navaja, da »pravila črpanja sredstev iz evropskega socialnega sklada zahtevajo transparentnost 

postopkov tako pri porabi kot tudi pri pridobivanju sodelavcev v projektu. Dokumentacija za navedene 

projekte je bila pregledana in odobrena po predpisanem postopku in v skladu s pravili, nepravilnosti ni bilo 

ugotovljenih«. 

13 Predstavniki ministrstva in zavoda so v pogovoru z uslužbencem komisije kasneje pojasnili, da nadzora nad 

projektoma niso izvajali. Nihče od sogovornikov na ministrstvu in na zavodu ni vedel, kdo je oseba A, nihče 

se z njo tudi ni srečal. 1 Javni uslužbenec zavoda, ki je bil hkrati skrbnik ene od pogodb, je imel kontakt zgolj 

z osebo B, posrednikom, ki naj bi poznal osebo A, pri čemer je bilo za skrbnika pogodbe na zavodu za 

izvedbo projekta dovolj že dejstvo, da imajo na zavodu odnos formaliziran s pogodbo ter da dobijo 

»ustrezne« izdelke. Kdo jih pripravi, kako, kje, s čim in podobno, j ih ni zanimalo. Tudi ministrstvo je komisiji 

v dopisu odgovorilo, da »je po mnenju ministrstva irelevantno, kje, kako in s čim je bilo pripravljeno gradivo, 

saj je dejansko pomemben rezultat opravljenega in sofinanciranega dela«. Nekdaj odgovorna oseba za 

področje, kamor sta spadala tudi projekta osebe A, je na pogovoru z uslužbencem komisije tudi povedala, 

da sama ni bila dovolj skrbna pri nadzoru, da »besede transparentnost takrat sploh niso poznali« ter da so 

bili večkrat »od zgoraj« vsiljeni projekti ministrstva izpeljani prav preko zavoda. 

14 Ob tem omenimo še, da je ministrstvo komisiji tik pred zaključkom postopka predalo dokumentacijo, iz 

katere je razvidno, da so na ministrstvu po prejemu mnenja Računskega sodišča leta 2013 pričeli s 

sistemskim (!) urejanjem področja nadzora nad javnimi zavodi pod njihovim okril jem, torej tudi nad 

obravnavanim zavodom. Iz dokumentacije je razvidno, da v sistem postopoma vgrajujejo večjo 

transparentnost, dokumentiranost posameznih postopkov ter temeljitejši notranji nadzor nad 

odobravanjem in porabo javnih sredstev. Nekaj rešitev je že vpeljanih, ostale bodo v prihodnosti. 

15 V preteklosti je zavod za izvajanje različnih del zaposloval tudi študente prek študentskih napotnic. V zadnji 

tretj ini leta 2006 je na zavodu delo opravljala tudi oseba P. Zanjo je bilo v treh mesecih izplačanih 9 

identičnih napotnic: vse so glasile na 99 ur po enaki urni postavki. Z vidika povprečnih dnevno opravljenih 

ur »dela na računalniku« to pomeni naslednje: 

1 Po navedbah enega od predstavnikov ministrstva so imena, ki bi lahko delala projekte na njihovem področju, v 
obdobju okoli leta 2008 »kar deževala«. Natančnejših meril, po katerih so izbirali avtorje projektov, komisija niti od 
sogovornikov z zavoda in ministrstva niti iz posredovane dokumentacije obeh institucij ni uspela ugotoviti. 
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Napotnica Število dni Število delovnih dni Skupno število ur Povpr. št. ur /dan Povpr. št. ur/delovni dan 

1 6 5 99 16,5 19,8 
2 7 5 99 14,1 19,8 

3 15 10 99 6,6 9,9 
4 16 12 99 6,2 8,3 

5 8 6 99 12,4 16,5 

6 10 6 99 9,9 16,5 
7 10 8 99 9,9 12,4 

8 10 6 99 9,9 16,5 

9 10 99 9,9 12,4 

92 66 891 9,7 13,5 

16 Študent, oseba P, je v obdobju treh mesecev delal v povprečju 13,5 ur na delovni dan. Skupno je v tem 

obdobju prejel za dobrih 3.700 EUR nakazil. Najbolj »produktiven« je bil v začetku svojega dela na zavodu, 

ko je na dan opravil skoraj 20 ur dela. 

17 Ministrstvo je v dopisu komisiji zapisalo zgolj, da je »zavod zaradi velike količine dela koristil usluge 

študentskega servisa. Za opravljeno delo je servis izstavil dva računa. S strani študentskega servisa niso bili 

opozorjeni, da je obseg ur iznad dovoljenega«. Svet zavoda je šele po večkratnih pozivih komisije opravil 

temeljito revizijo in navedel vrsto formalnih (administrativnih) pomanjkljivosti pri zahtevkih za delo in 

izplačilih navedenemu študentu. 

* * * * 

18 Komisija se je v postopku nadzora nad poslovanjem zavoda osredotočila na nekatera sporna ravnanja in 

ugotovila, da sta bila v konkretnem primeru prejemnika koristi dva: osebi A in P. 

19 Iz izplačil zavoda je razvidno, da je oseba A prejela več kot 75.000 EUR bruto sredstev za izdelavo študij, pri 

katerih obstajajo resni pomisleki o njihovem avtorstvu. Oseba A - avtor študij - namreč prihaja iz tujine, 

kamor so j i bila sredstva za opravljene študije oziroma projekte v Sloveniji tudi nakazana. Komisiji v 

postopku ugotavljanja dejanskega stanja kljub poskusom razjasnitve dejanskega stanja relevantni 

sogovorniki tako na zavodu kot na ministrstvu niso mogli potrdit i , da avtor študij obvlada slovenski jezik (v 

slovenskem jeziku sta nenazadnje napisani končni poročili projektov). Dodatno dvome krepi dejstvo, da so v 

poročilih projektov citirani slovenski avtorji oziroma njihova dela, napisana (samo!) v slovenščini, kar 

pomeni, da bi avtor tovrstnih poročil moral zelo dobro obvladati ne samo pogovorni slovenski jezik, temveč 

tudi strokovno izrazoslovje. Brez znanja slovenščine bi avtor s pomočjo prevajalcev seveda lahko pripravil 

poročilo v slovenskem jeziku, zelo težko pa bi v tolikšni meri uporabljal visoko raven specifičnega 

strokovnega izrazoslovja v slovenskem jeziku. 

20 Kako je bila oseba A izbrana za izvajalca navedenih projektov, ali je ta oseba resnični avtor zaključnih poročil 

ter kdo je bil dejanski končni prejemnik javnega denarja, ni znano niti po »opravljenih« revizijah sveta 

zavoda in ministrstva, niti po opravljenih razgovorih s predstavniki obeh organov. Oba navedena organa sta 

bila v pojasnilih komisiji skopa s konkretnimi podatki o projektih in sta se osredotočala zlasti na splošno (ne 

pa po posameznem projektu) upravičenost izplačil glede na količinsko izkazan rezultat. Komisi ja tako niti 
po dveh pisnih pozivih k reviziji niti po ustnih razgovorih ni dobila jasnih in nedvoumnih pojasnil in 
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dokazil, ki izkazujejo dejansko upravičenost nakazila sredstev osebi A. 2 Še več, na ministrstvu so celo 

mnenja, da to - ko je rezultat na mizi - ni t i ni pomembno. 

21 V postopku ni bilo mogoče niti na zavodu niti ministrstvu najti nikogar, ki bi kadar koli osebno stopil v 

kontakt z osebo A; vsi sogovorniki so namreč navedli, da osebe A ne poznajo in je niso nikoli srečali. To 

pomeni, da so bila javna sredstva izplačana avtorju, ki ga odgovorne osebe organov niso poznale, ki je delal 

zgolj preko svojega posrednika in katerega znanje slovenskega jezika je vprašljivo. Takšno stanje odraža 

popolno odsotnost notranjega nadzora nad izvajanjem delovanja javnega zavoda ali pa je odraz stanja, ko je 

ministrstvo »dvomljive projekte« preneslo na zavode pod svojim okril jem. Na odsotnost nadzora so bili na 

ministrstvu opozorjeni tudi s strani Računskega sodišča. 

22 Komisija ugotavlja, da je na ministrstvu obstajala očitna sistemska pomanjkl j ivost v obl iki pomanjklj ivega 

oziroma neizvedenega nadzora nad izvajanimi projekt i . Pomembno je tudi dejstvo, da je navedena 

sistemska pomanjkljivost obstajala dolgo časa in trajala več ministrskih mandatov. Težko je verjet i , da nihče 

od odgovornih s slabim nadzorom ni bil seznanjen. 

23 Drugače se ni izkazalo niti pri ugotavljanju dejstev o opravljenem študentskem delu osebe P. Navedena 

oseba je na zavodu opravljala »dela na računalniku«. V obdobju treh mesecev je opravila skupno 891 ur v 

66 delovnih dneh, kar je predstavljalo v povprečju 13,5 ur dnevno. Evidence zavoda izkazujejo, da je oseba 

P del tega obdobja delala skoraj 20 ur dnevno. Komisija na podlagi teh dejstev upravičeno dvomi v 
dejansko opravljeno delo navedene osebe in v upravičenost izplačil. Ta sum dodatno krepi dejstvo, da je 

oseba P pred vsakim izplačilom podala identično izjavo o opravljenem delu, ki je bila vsakič v vseh 

podrobnostih enaka, razen v terminu opravljanja dela in datumu podane izjave. Vse izjave je podpisala 

oseba P, za njim pa tudi odgovorni na zavodu. Izplačila torej imajo podlago v dokumentih, vendar pa so 

nekateri posamični zneski logično povsem nerealni. Odgovorni na zavodu so bili - glede na odobritve - o 

tem obveščeni. 

24 Komisija tudi opozarja, da sta med postopkom zlasti organa, ki sta bila izrecno pozvana k pregledu 

domnevno spornih poslov in del (svet zavoda in ministrstvo), k temu pregledu dolgo časa pristopala 

nezavzeto in z nizko stopnjo integritete. Površno oziroma pavšalno opravljene revizije obeh organov 

kažejo na nizko stopnjo zavzetosti pri razčiščevanju in odkrivanju dejanskega stanja. Komisija je 

pričakovala, da bosta organa takoj in resno pristopila k reviziji, podala vse relevantne okoliščine, dokazila in 

pojasnila, ki bi izkazovali dejansko stanje. Namesto tega pa je dobila relativno skope, pavšalne, splošne 

dopise in bila opozorjena tudi, da so revizije že opravljali zunanji organi, ki imajo za to ustrezno znanje. Svet 

zavoda je prvo resno revizijo opravil skoraj šele po enem letu od prvega poziva k razjasnitvi okoliščin. 

25 Takšna ravnanja neizbežno povečujejo tveganja za korupci jo, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena 

ZlntPK, in pripeljejo do stanja, ko tudi nadzorni organ, t j . komisija, ne more podati nič več kot zgolj 

mnenje s pozivom k izboljšanju, saj je dejansko stanje z vidika pristojnosti , ki j ih ima komisija, zaradi 

pomanjkl j ive dokumentacije skoraj nemogoče ugotovi t i . 

2 Da bi bilo lahko v projektih osebe A udeleženih več oseb, čeprav je v vseh dokumentih navedena zgolj ona sama, so 
na pogovoru s pooblaščeno osebo navedli predstavniki zavoda in ministrstva. Kdo je bil morebiten »podizvajalec« ne 
vedo, prav tako nihče ne ve, niti ni preverjal, ali je oseba A dovolj jezikovno usposobljena za uporabo tako visoke ravni 
specifičnega strokovnega izrazoslovja v slovenskem jeziku. 
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26 Navzlic vsemu navedenemu komisija pozdravlja ukrepe, ki j ih ministrstvo v zadnjem času izvaja na področju 

sistemske ureditve nadzora nad javnimi zavodi. Formalizacija nadzora rabe javnih sredstev je prvi korak k 

izboljšanju stanja, drugi korak pa bo narejen, ko bodo interni predpisi zaživeli in ko se bodo odgovorni na 

ministrstvu in na zavodih tudi začeli zavedati, da je krepitev integritete posameznikov in organov pot do 

učinkovitejše rabe javnih sredstev in omejevanja korupcijskih tveganj. Spodbuden znak je tudi izjava 

sogovornika z zavoda, da so se zdaj vsaj začeli pogovarjati o transparentnosti. Nekdaj namreč te besede 

»sploh niso poznali«. 

D. MNENJE KOMISIJE 

27 Na tem mestu ne bomo ponavljali navedb, ki smo j ih že podali v poglavju C, želimo pa izpostaviti 

odgovornost in integriteto posameznikov, katerih aktivno in pasivno ravnanje je skupaj privedlo do zgoraj 

opisanih ugotovitev. Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da so kljub menjavam ministrov, državnih 

sekretarjev in drugih politično imenovanih posameznikov, sporne prakse na tem področju ostale 

nespremenjene. Sogovorniki z ministrstva in zavoda so navedli, da se je v praksi »dvomljive«, »sporne« 

projekte mnogokrat delegiralo različnim javnim zavodom. Razlika med vladami naj bi bila zgolj v tem, 

kakšna področja oziroma tematiko so projekti pokrivali. Način delovanja pa je bil isti. 

28 Poleg ministrov in njihovih podrejenih, ki so delegirali projekte zavodom, so za neurejene razmere 

odgovorni tudi direktorj i zavodov. Njihova dolžnost je, da projekte dvomljive narave, ki niso v skladu s cilji, 

potrebami in politiko zavoda, zavrnejo. Komisija je mnenja, da mnogi direktorj i zavodov ne ravnajo skladno 

s pričakovano in dolžno integriteto predvsem oziroma tudi zato, ker so bili na svoja mesta imenovani »z 

zaupanjem«, kar je zlasti v javnosti - in lahko tudi povsem upravičeno - videti kot izkaz njihove politične 

lojalnosti. 

29 Zadnji, a ne nepomembni, so v tej verigi tudi javni uslužbenci, skrbniki projektov, za katere je (bilo) dovolj, 

da so bili »formalno pokrit i«, torej da so imeli pogodbo in izdelek. Kakšno je bilo ozadje projekta, j ih ni 

zanimalo. Z vidika vestnosti opravljanja njihovega dela pa bi jih seveda moralo. 

30 Od vseh navedenih je pričakovati prevzem odgovornosti za škodo oziroma izgubo, ki nastane kot 

posledica njihovih ravnanj ali pa kot opusti tev dolžnega ravnanja . Z dejanji, ki so j ih naredile ali opustile v 

primeru, opisanem zgoraj, ali v podobnih primerih, so navedene osebe izkazale nizko stopnjo osebne 

integritete in vprašanje seveda je, ali so takšne osebe še primerne, da odločajo o rabi javnih sredstev. 

E. ZAKUUČEK 

31 Komisija je v lastnem postopku in na podlagi ugotovitev revizij drugih pristojnih organov zaznala visoko 

stopnjo tveganj za korupcijo in tveganj kršitev drugih predpisov ter presodila, da je o njih smiselno obvestiti 

širšo javnost. Še posebej je zadeva pomembna zato, ker se prakse, opisane v tem mnenju, ne pojavljajo 

zgolj na enem od javnih zavodov s področja šolstva, temveč gre za sistematično pomanjkljivo urejeno 

področje. 

32 Rešitve, ki jih je pristojno ministrstvo na podlagi ugotovitev komisije in drugih pristojnih organov že izvedlo 

(npr. sledljivost izvajanja projektov), j ih pripravlja ali j ih šele bo pripravilo in ki bodo prispevale k omejitvi 

tveganj za razvoj koruptivnih praks, komisija pozdravlja in spodbuja. A hkrati tudi opozarja, da rešitve ne 
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smejo ostati na deklarativni ravni ali pa mrtva črka na papirju, temveč jih morajo v praksi udejaniti 

posamezniki z visoko stopnjo osebne integritete in odgovornosti. Komisija bo razvoj na področju 

sistematične ureditve nadzora nad javnimi zavodi s področja šolstva v prihodnje spremljala tudi sama. 

Senat komisije je na seji dne 6. 1. 2015 sprejel sklep, da se v zadevi št. 06210-428/2013 sprejme sistemsko 
načelno mnenje in se ga javno objavi. 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik predsednika) 

in Alma Sedlar (namestnica predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 
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