Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata komisije za mesec april 2019
I. V mesecu aprilu 2019 je Senat Komisije za preprečevanje korupcije (senat komisije) na petih
sejah v sestavi Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik predsednika) in mag.
Uroš Novak (namestnik predsednika) obravnaval 32 zadev ter opravil en razgovor z vabljeno
osebo, v okviru katerih komisija v nadaljevanju posebej izpostavlja naslednje obravnavane
zadeve s področja izvajanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

1. Sum nezakonitega lobiranja
Komisija je pričela s postopkom po uradni dolžnosti, saj je prejela zapis o lobističnem stiku, v katerem je
navedeno, da se je poslanec Nove Slovenije – Krščanskih demokratov (lobiranec) sestal s
predstavnikoma Obrtno-podjetniške zbornice (obravnavani osebi), z namenom predstavitve
pomanjkljivosti predloga Zakona o dimnikarskih storitvah. Obravnavani osebi sta bili predsednik in
podpredsednik upravnega odbora Sekcije dimnikarjev pri OZS. V času začetka postopka je bilo sprejeto
stališče, da ima OZS status interesne organizacije po določbah ZIntpK.
Senat komisije je na 16. seji, dne 3. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče
potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije.
2. Sum nezakonitega lobiranja
Komisija je pričela s postopkom po uradni dolžnosti, saj je prejela zapis o lobističnem stiku, v katerem je
navedeno, da so se poslanci Socialnih demokratov in sekretar Poslanske skupine Socialnih demokratov
(lobiranci) sestali s predstavnikom Obrtno-podjetniške zbornice ter predstavnikoma Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, z namenom podaje pojasnil in pripomb na predlog Zakona o dimnikarskih storitvah.
Obravnavana oseba je bil predsednik upravnega odbora Sekcije dimnikarjev pri OZS. V času začetka
postopka je bilo sprejeto stališče, da ima OZS status interesne organizacije po določbah ZIntpK.
Senat komisije je na 16. seji, dne 3. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče
potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije.
3. Sum nezakonitega lobiranja
Komisija je pričela s postopkom po uradni dolžnosti, saj je prejela zapis o lobističnem stiku, v katerem je
navedeno, da se je poslanec Stranke modernega centra (lobiranec) sestal s predstavnikom Obrtnopodjetniške zbornice ter zakonitim zastopnikom družbe EKO DIM d.o.o. in županom Občine Mežica, z
namenom predstavitve sprememb dimnikarske zakonodaje. Obravnavana oseba je bil predsednik
upravnega odbora Sekcije dimnikarjev pri OZS. V času začetka postopka je bilo sprejeto stališče, da
ima OZS status interesne organizacije po določbah ZIntpK.
Senat komisije je na 16. seji, dne 3. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče
potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije.
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4. Ravnanje uradne osebe Ministrstva za okolje in prostor v postopku sprejemanja uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Komisija je uvedla postopek na lastno pobudo, zaradi suma kršitve etike in integritete javnega sektorja,
kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. Sum kršitev je bil podan v zvezi s postopkom sprejemanja
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer zaradi suma netransparentnega postopka
sprejemanja predpisa, kršitve pravil sprejemanja/priprave predpisa, zavajanja javnosti glede potrebe
sprejema uredbe, seznanitve zasebnega kapitala s predlaganimi spremembami pred seznanitvijo
javnosti ter neupravičenega favoriziranja zasebnih pravnih oseb pred civilnim prebivalstvom, ščitenja
parcialnih interesov in ne javnega interesa oziroma nedelovanjem v javnem interesu ter odvzemom
pravne podlage za izplačilo odškodnin.
Senat komisije je na 16. seji, dne 3. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Sprejme se osnutek ugotovitev ali druge odločitve in postopa skladno z 52. členom tega
poslovnika.
5. Obdobno poročilo o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od
januarja do marca 2019
Komisija je pri preverjanju spoštovanja določb o dolžnem izogibanju nasprotju interesov v času od
januarja do marca 2019 evidentirala (na podlagi lastne pobude oziroma na podlagi prejetih prijav) 21
zadev ter obravnavala oziroma zaključila 16 zadev; 4 zadeve je komisija obravnavala na sejah senata in
pri tem ugotovila 5 kršitev določb o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, v 10 zadevah je zavrnila
obravnavo zadeve in hkrati 2 zadevi odstopila v obravnavo pristojnim organom, 2 prijavi pa sta bili
zavrženi. Uvedeni so bili 3 prekrškovni postopki, zaključila pa je 5 postopkov, v okviru katerih so bili v
treh primerih kršiteljem izrečeni opomini, v enem primeru pa opozorilo. V omenjenem obdobju je
komisija izdelala 49 pravnih mnenj na podlagi prejetih vprašanj zainteresiranih posameznikov in
organov oziroma organizacij.
Senat komisije je na 17. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- V zadevi št. 06264-1/2019 se potrdi Obdobno poročilo o izvedenih postopkih ugotavljanja
nasprotja interesov v obdobju od januarja do marca 2019.
6. Ravnanje bivše namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Komisija je uvedla postopek na lastno pobudo, zaradi suma kršitve določil ZIntPK s strani bivše
namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Postopek je komisija uvedla zaradi suma
nezakonitih vpogledov v različne dokumente komisije in zbirke osebnih podatkov ter zaradi ugotovitev
izredne notranje revizije finančnega poslovanja komisije v obdobju od 01. 4. 2014 do 31. 12. 2014 in
Dodatka k revizijskemu poročilu, v okviru katere se je ugotovilo nepravilnosti glede predaje gotovine ob
vrnitvi iz službenega potovanja. Revizor je v zvezi z nalogom za službeno potovanje v tujini ugotovil, da
dokumentacije praktično ni ter, da je prejel Izjavo o predaji gotovine, ki je bila podana s strani
namestnice, vendar pa z dokazilom, da je bil denar dejansko izročen uslužbenki s strani namestnice, ni
razpolagal.
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Senat komisije je na 17. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče
potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije.
7. Zaposlovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve v času nekdanjega ministra
Komisija je na lastno pobudo uvedla postopek suma kršitev določb ZIntPK v zvezi z javno
objavljenimi/predstavljenimi očitki o nepravilnostih pri zaposlovanju na Ministrstvu za zunanje zadeve v
času nekdanjega ministra.
Senat komisije je na 17. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče
potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije oziroma ni moč identificirati elementov korupcije,
kot jo opredeljuje ZIntPK.
8. Sum kršitve določb o lobiranju – Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov
Slovenije
Komisija je pričela s postopkom po uradni dolžnosti, saj je prejela zapis o lobističnem stiku, v katerem je
navedeno, da se je poslanec Nove Slovenije – Krščanskih demokratov (lobiranec) sestal s predstavniki
Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, z namenom vplivanja na
novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Senat komisije je na 19. seji, dne 18. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi.
9. Sum kršitve določb ZIntPK nekdanjega ministra za javno upravo
Komisija je postopek zaradi suma korupcije, kršitve etike in integritete javnega sektorja in suma zahteve
neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja pričela na lastno pobudo. Nekdanji minister za javno upravo
naj bi spremenil Zakon o državni upravi tako, da je določena agencija Republike Slovenije prešla pod
njegovo ministrstvo. Nadalje naj bi spremenil določen člen Zakona o telekomunikacijah, da je lahko
mimo Sveta agencije RS neposredno imenoval direktorico te agencije ter spremenil določilo člena
zakona na način, da se lahko frekvence za mobilno telefonijo podeljujejo tudi brez javnega razpisa za
dobro treh let ter da mora novi direktor agencije starega direktorja obvezno zaposliti. Direktorici agencije
naj bi nato naročil, kateri družbi naj podeli ferkvence, ki so bile družbi podeljene brezplačno, brez
dražbe, pri čemer naj bi se nekdanji minister v tej družbi kasneje zaposlil.
Senat komisije je na 19. seji, dne 18. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi iz razlogov po 42. členu poslovnika,
- V povezavi z zadevo se sprejme in poda priporočili Uradniškemu svetu in Svetu določene
agencije Republike Slovenije,
- Obravnavane osebe se obvesti o zaključku preiskave.
10. Sum kršitve določb ZIntPK v zvezi z imenovanjem direktorice AKOS
Komisija je na podlagi poročanja medijev na lastno pobudo uvedla postopek suma kršitev določb ZIntPK
v zvezi z imenovanjem direktorice AKOS, saj naj bi takrat vršilka dolžnosti direktorja AKOS, sodelovala
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v dveh natečajnih postopkih za imenovanje direktorja AKOS, hkrati pa je bila podpisnica predlogov za
nabavo pravnih mnenj v zvezi z javnim natečajem.
Senat komisije je na 19. seji, dne 18. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- Postopek se s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče
potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije oziroma ni moč identificirati elementov nasprotja
interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK.
11. Sum nasprotja interesov pri glasovanju na seji občinskega sveta Občine Žalec
Komisija je prejela prijavo o sumu nasprotja interesov pri glasovanju na seji občinskega sveta Občine
Žalec o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec.
Občinska svetnica Občine Žalec je prisostvovala 21. redni seji občinskega sveta, ki je obravnavala
predlog in glasovala o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta
Potrate Žalec, za katero je bila kandidatka ona sama.
Dodatno je komisija iz javno dostopnih podatkov zaznala sum kršitev določb ZIntPK glede nasprotja
interesov še pri nekaterih občinskih svetnikih, do katerih je prav tako prišlo pri glasovanju na seji
občinskega sveta, in sicer glede imenovanj članov občinskega sveta v svete določenih javnih zavodov.
Senat komisije je na 19. seji, dne 18. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- sprejmejo se predmetne ugotovitve o posameznem primeru,
- zaradi opustitve pisnega obveščanja predstojnika o okoliščinah nasprotja interesov se preuči
možnost uvedbe hitrega prekrškovnega postopka zoper obravnavano občinsko svetnico,
- obravnava zadeve v delu, ki se nanaša na glasovanje članov občinskega sveta glede
imenovanj v svete javnih zavodov se zaključi z ugotovitvijo, da je bil v več primerih kršen 37.
člen ZIntPK,
- zaradi opustitve pisnega obveščanja predstojnika o okoliščinah nasprotja interesov se preuči
možnost uvedbe hitrega prekrškovnega postopka zoper obravnavane občinske svetnike,
- občino se seznani s predmetnimi ugotovitvami komisije in se ji z namenom razjasnitve
problematike glasovanj na občinskem svetu v zadevah, kjer so prisotne okoliščine nasprotja
interesov posreduje Sistemsko načelno mnenje glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov
pri odločanju na svetih javnih zavodov in podobnih kolektivnih organov subjektov javnega
sektorja.
12. Sum glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov pri zaposlovanju v UKC LJ
Komisija je na podlagi informacij iz medijev zaznala sum kršitev določb ZIntPK glede dolžnega
izogibanja nasprotju interesov pri zaposlovanju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v
nadaljevanju: UKC Ljubljana). Po poročanju medijev naj bi se na UKC Ljubljana kot pomočnica
generalnega direktorja zaposlila oseba, ki je bila pred tem zaposlena v družbi Semenarna Ljubljana
d.o.o., kjer je v istem obdobju funkcijo generalnega direktorja opravljal (tedanji) generalni direktor UKC
Ljubljana.
Senat komisije je na 20. seji, dne 25. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- sprejme se predmetne ugotovitve o posameznem primeru;
- o ugotovitvah se obvesti svet javnega zavoda;
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-

zaradi opustitve pisnega obveščanja predstojnika oziroma Komisije za preprečevanje korupcije
o okoliščinah nasprotja interesov se preuči možnost uvedbe hitrega prekrškovnega postopka
zoper določenega posameznika.

13. Domnevne nepravilnosti v domu dr. Janka Benedika Radovljica
Komisija je prejela prvo prijavo in po opravi predhodnega preizkusa prijave odločila, da se prijava
zavrne, ker ni bilo razlogov za sum morebitnih kršitev iz pristojnosti komisije. Po sprejemu sklepa, da se
obravnava prijave zavrne, pa je komisija prejela še dve dopolnitvi prijave. V teh prijavah je bilo
navedeno, da naj bi novi v.d. direktor ravnal neracionalno z javnim denarjem.
Senat komisije je na 20. seji, dne 25. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- V zadevi št. 06210-207/2018 se postopek ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane
podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije in o tem obvesti prijavitelja.
14. Domnevna nezdružljivost funkcij poslanca Državnega zbora RS
Komisija je prejela prijavo o domnevni nezdružljivosti funkcij poslanca Državnega zbora RS
(obravnavana oseba). Obravnavana oseba naj bi po navedbah iz prijave poleg poslanske funkcije
opravljala še funkciji predsednika in člana sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
Senat komisije je na 20. seji, dne 25. 4. 2019, sprejel naslednji sklep:
- sprejmejo se predlagane ugotovitve o posameznem primeru;
- v skladu z 29. členom ZIntPK se pripravi opozorilo, da poklicni funkcionar, v roku 15 (petnajst)
dni od prejema opozorila, odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo;
- pooblaščeni uradni osebi prekrškovnega organa – komisije – se predlaga preučitev okoliščin
uvedbe postopka o prekrških zoper poklicnega funkcionarja, zaradi suma kršitve določb ZIntPK;
- z ugotovitvami in izdanim opozorilom se seznani Mandatno – volilno komisijo DZ RS.

II. Prekrškovna statistika
1. Število uvedenih prekrškovnih postopkov
Področje
Nasprotje interesov
Omejitve poslovanja
Premoženjsko stanje
Protikorupcijska klavzula
Lobiranje
Skupno število vseh uvedenih prekrškovnih postopkov

število
9
0
2
0
3
14

2. Število izdanih pravnomočnih odločb o prekršku: 1
Področje
Protikorupcijska klavzula
Premoženjsko stanje
Skupno število vseh izdanih prekrškovnih odločb

število
1
1
2
5

3. Število izrečenih opozoril po ZP-1
Kršitev
11. alineja prvega odstavka 77. člena ZIntPK
Skupno število vseh izrečenih opozoril

število
2
2
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