
Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata komisije za mesec december 2019 
 

V mesecu decembru 2019 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (senat komisije) v sestavi Boris 

Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik 

predsednika) na treh rednih sejah obravnaval 32 zadev, v okviru katerih komisija v nadaljevanju posebej 

izpostavlja naslednje obravnavane zadeve s področja izvajanja določb Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (ZIntPK). 

 

1. Sum kršitve etike in integritete javnega sektorja 

Komisija je postopek pričela na podlagi sklepa, sprejetega dne 14. 2. 2019 v okviru druge zadeve, ki je določal 
uvedbo preiskave suma kršitve etike in integritete javnega sektorja ter delni odstop zadeve (prijave in zbrane 
dokumentacije) Zagovorniku načela enakosti (zagovorniku) in Inšpektoratu RS za delo (inšpektoratu). Iz 
pridobljenih podatkov in dokumentacije je namreč izhajal sum neenakopravne obravnave kandidatov za prosto 
delovno mesto, neupoštevanje notranjega akta o sistematizaciji delovnih mest ter sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
za nedoločen čas, čeprav izbrana kandidatka ni izpolnjevala pogoja o delovnih izkušnjah. Obravnavana oseba 
naj bi kot direktor določenega javnega podjetja s sosledjem izvedenih dejanj ne pokazala pričakovanega 
delovanja in odgovornosti posameznika pri preprečevanju in odpravljanju tveganja, da bi bila funkcija, pooblastilo 
ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom ali pravno dopustnimi cilji. V okviru 
uvedenega postopka preiskave je komisija pridobila dokumentacijo inšpektorata in zagovornika. Glede na to, da 
je bil dogodek oziroma obravnavano ravnanje predmet postopka pred dvema državnima organoma, komisija ob 
upoštevanju 42. člena poslovnika zaključuje, da ni zadostnih razlogov za ločen postopek še pred komisijo. 
Komisija se je tako v okviru postopkov obravnavane zadeve seznanila z ugotovitvami in ukrepi drugih državnih 
organov, postopek pri komisiji v predmetni zadevi pa ustavila. 
 
Senat komisije je na 45. seji, dne 5. 12. 2019, sprejel naslednja sklepa: 

- postopek pri komisiji se na podlagi 42. člena poslovnika ustavi; 

- obravnavano osebo se obvesti o zaključku preiskave. 

 

2. Sum nezakonitega ali neetičnega ravnanja  

Komisija je z obravnavo zadeve pričela na podlagi oktobra 2019 prejete prijave, ki je vsebovala očitke, da naj bi 

državni sekretar na Ministrstvu za finance želel vplivati na državno svetnico, tako da Državni svet RS ne bi 

uporabil odložilnega veta. Komisija je v okviru postopka pridobila dokumentacijo in vpogledala v relevantno 

zakonodajo. Komisija v obravnavanem ravnanju ni zaznala kršitev določil ZIntPK. Je pa komisija v zvezi s 

podanimi očitki glede vplivanja zaposlenih v izvršilni veji oblasti na svetnike v Državnem svetu ugotovila, da 

komunikacija med izvršilno vejo oblasti in Državnim svetom v zadevah, ki so že v fazi sprejemanja v Državnem 

zboru RS, vzbuja tveganje za nastanek neetičnih vplivov, zato je Vladi RS podala priporočila.  

 

Senat komisije je na 45. seji, dne 5. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja 

kršitev iz pristojnosti komisije; 

- v povezavi z zadevo se Vladi RS pošljejo priporočila:  

 da se Vlada RS v primeru, ko je določen zakon že v fazi obravnave v Državnem zboru, vzdrži 

kakršnega koli podajanja predlogov, komunikacije ter zlasti osebnih stikov s člani Državnega 

sveta, ki bi bili vezani na tematiko zakona, ki je že v fazi zakonodajnega postopka ter, 

 da v zvezi z omenjeno problematiko Vlada RS obvesti tudi ministrstva in jim izda ustrezne 

smernice za ravnanje v tovrstnih primerih; 

- priporočila, dana Vladi RS, se v obliki novice objavijo na spletnih straneh komisije; 

- o ugotovitvah se obvesti prijavitelja. 

 

 



3. Nezdružljivost funkcij poklicnega funkcionarja  

Komisija je v marcu 2019 prejela odstop anonimne prijave, iz katere so izhajali tudi sumi o nezdružljivosti funkcij 

poklicnega župana določene mestne občine. Komisija je pregledala dokumentacijo, ki jo je pridobila že v okviru 

druge zadeve, ki se je nanašala na ravnanje obravnavane osebe. Komisija je ugotovila, da je poklicni funkcionar  

s tem ko opravlja dejavnost zastopanja kot zakoniti zastopnik oziroma predsednik pravne osebe javnega prava v 

nezdružljivosti opravljanja funkcije, s čimer krši 1. odstavek 27. člena ZIntPK. Komisija je poklicnemu 

funkcionarju, županu, v skladu s 1. odstavkom 29. člena ZIntPK izdala opozorilo, da funkcionar v roku 15 dni od 

prejema opozorila odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. 

 

Senat komisije je na 45. seji, dne 5. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se predlagane ugotovitve o konkretnem primeru; 

- v skladu z 29. členom ZIntPK se pripravi opozorilo, da funkcionar, poklicni župan, 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; 

- posreduje se obvestilo ZMOS glede nezdružljivosti funkcij; 

- odpre se nova zadeva ugotavljanja nezdružljivosti funkcij članov (županov) v organu upravljanja pod 

številko nezdružljivosti funkcij (06244). 

 

4. Tveganja pri ravnanju sodnih izvedencev  

Komisija je v letu 2015 na lastno pobudo začela obravnavati zadevo »sodni izvedenci«. Razlogi za podajo 

predloga za obravnavo so bili: (i) komisija je v letu 2015 izdelala izpis fizičnih oseb, ki so v 10 letih prejeli iz 

javnega sektorja več kot 200.000 evrov, pri čemer je bilo med njimi razmeroma veliko število sodnih izvedencev; 

(ii) komisija je v predhodnih letih prejela večje število različnih prijav, v katerih prijavitelji med drugim podajajo 

svoja osebna mnenja o sodnih izvedencih; (iii) zaznano je bilo tveganje, da v nekaterih primerih sodnih izvedenci, 

ki so redno zaposleni v javnih zavodih, izdelajo izvedenska mnenja v službenem času, v službenih prostorih in s 

službeno opremo, plačilo za opravljeno izvedensko mnenje pa prejmejo na svoj osebni račun. Komisija je v okviru 

zadeve pridobila podatke in pojasnila Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za zdravje, vpogledala v nekatere 

že rešene zadeve ter opravila razgovore na Zdravniški zbornici Slovenije in Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Na 

osnovi proučitve obravnavane problematike komisija ni ugotovila kršitve določb ZIntPK, ugotovljeno pa je bilo, da 

obstojijo naslednja tveganja: (i) da sodni izvedenci izdelajo izvedensko mnenje, ne da bi za podajo mnenja 

uporabili ustrezno strojno opremo, čeprav bi bilo iz same zadeve utemeljeno, da se izdela izvedensko mnenje z 

ustrezno strojno opremo; (ii) da sodni izvedenci, zaposleni v javnem sektorju, izdelajo izvedensko mnenje z 

uporabo strojne opreme in v prostorih svojega delodajalca kot fizične osebe; (iii) in da sodni izvedenci, ki izdelajo 

izvedensko mnenje s strojno opremo, za katero ne navedejo njenega nahajališča (npr. v prostorih javnega 

zavoda) ne navedejo natančnosti te strojne opreme in ne navedejo datuma kalibriranja (umeritve inštrumentov), s 

čimer ne ravnajo odgovorno do naročnika (sodišča) izvedenskega mnenja. Na osnovi navedenih tveganj je 

komisija Ministrstvo za pravosodje opozorila na ugotovljena tveganja pri dejavnosti, ki je pomembna za odločanje 

sodnikov v sodnih sporih. Prav tako je komisija z ugotovitvami in priporočili seznanila Ministrstvo za zdravje.  

Senat komisije je na 46. seji, dne 12. 12. 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. 

 

5. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nasprotja interesov 

Komisija je januarja 2019 od Inšpektorata RS za šolstvo in šport prejela odstop informacije o sumu kršitev določb 

ZIntPK glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov pri glasovanju učiteljskega zbora o kandidatkah za delovno 

mesto ravnateljice Osnovne šole Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici. Komisija je v okviru obravnavane zadeve od 



OŠ Dragotina Ketteje pridobila dodatne informacije in dokumentacijo. Komisija je ugotovila, da se je učiteljica OŠ 

Dragotina Ketteja, s tem ko je dne 18. 12. 2018 oziroma dne 19. 12. 2018 kot članica učiteljskega zbora 

sodelovala (prevzela in oddala glasovnico) na tajnem glasovanju učiteljskega zbora o kandidatkah za delovno 

mesto ravnateljice OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici, pri čemer je kandidatka za ravnateljico bila ona sama, 

znašla v okoliščinah nasprotja interesov, s čimer je ravnala v nasprotju s 1. odstavkom 37. člena ZIntPK, hkrati pa 

je s tem ko o navedenih okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestila svojega predstojnika, kršila prvi 

odstavek 38. člena ZIntPK. 

 

Senat komisije je na 46. seji, dne 12. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

- predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 

- pooblaščeni uradni osebi komisije se predlaga preučitev uvedbe prekrškovnega postopka; 

- s predmetnimi Ugotovitvami o konkretnem primeru se seznani svet javnega zavoda. 

 

6. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nasprotja interesov 

Komisija je julija 2019 prejela anonimno prijavo o sumu kršitev določb ZIntPK glede dolžnega izogibanja 
nasprotju interesov pri izrekanju mnenja oziroma glasovanju vzgojiteljskega zbora o prijavljenih kandidatih za 
ravnatelja Vrtca Anice Černejeve v Celju. Istega meseca je komisija prejela tudi odstop informacije o morebitnih 
kršitvah določb ZIntPK pri izbiri ravnatelja Vrtca Anice Černejeve od Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Komisija 
je v okviru postopka pridobila dodatne informacije in dokumentacijo od Vrtca Anice Černejeve. Komisija je 
ugotovila, da se je ravnateljica Vrtca Anice Černejeve, s tem ko je dne 15. 4. 2019 kot članica vzgojiteljskega 
zbora sodelovala (prevzela in oddala glasovnico) na tajnem glasovanju glede mnenja o kandidatkah za 
ravnateljico Vrtca Anice Černejeve, pri čemer je bila kandidatka za ravnateljico ona sama, znašla v okoliščinah 
nasprotja interesov, s čimer je ravnala v nasprotju s 1. odstavkom 37. člena ZIntPK, hkrati pa je s tem ko o 
navedenih okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestila svojega predstojnika, kršila prvi odstavek 38. člena 
ZIntPK. 
 

Senat komisije je na 46. seji, dne 12. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

- predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 

- pooblaščeni uradni osebi komisije se predlaga preučitev uvedbe prekrškovnega postopka; 

- s predmetnimi Ugotovitvami o konkretnem primeru se seznani svet javnega zavoda. 

 

7. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nasprotja interesov 

Komisija je oktobra 2019 sprejela predlog o uvedbi postopka na lastno pobudo zaradi ugotavljanja dejanskega 

obstoja kršitve določb nasprotja interesov po ZIntPK pri imenovanju posameznih predstavnikov Občine Muta v 

svete javnih zavodov in skupščino javnega podjetja. Komisija je s strani Občine Muta zahtevala in prejela 

pojasnila in dokumentacijo. Komisija je ugotovila, da je občinski svetnik kot član Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanje (KMVVI), s tem ko je dne 21. 5. 2019 na 4. redni seji KMVVI sodeloval pri razpravi in 

glasoval o predlogu kandidatov za imenovanje predstavnikov Občine Muta v Svet javnega zavoda Zdravstveni 

dom Radlje ob Dravi, kjer je bil tudi sam kandidat za člana sveta zavoda, ni ravnal skladno s 37. členom ZIntPK in 

se je s tem znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, s čimer so izpolnjeni elementi nasprotja 

interesov iz 12. in 13. točke 4. člena ZIntPK. Komisija je tudi ugotovila, da se je občinski svetnik s tem, ko je dne 

30. 5. 2019 na 6. redni seji občinskega sveta Občine Muta razpravljal in glasoval o kandidatih za predstavnike 

Občine Muta v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, kjer je bil edini kandidat, znašel v 

okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, o tem pa ni skladno s 1. odstavkom 38. člena ZIntPK predhodno 

pisno obveščal svojega predstojnika, s čimer so izpolnjeni elementi nasprotja interesov iz 12. in 13. točke 4. člena 

ZIntPK. 

Senat komisije je na 46. seji, dne 12. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 



- sprejmejo se predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

- predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 

- Ugotovitve se v skladu z 52. členom Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12) ter ob upoštevanju 

določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavijo na spletnih straneh komisije, skupaj z vsemi 

prejetimi izjasnitvami; 

- določeni občini se pošljejo priporočila glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na 

sejah občinskega sveta in drugih delovnih telesih.  

 

8. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nasprotja interesov  

Komisija je marca 2019 prejela pobudo za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov 

in njegovih posledic za imenovanje posameznih predstavnikov Občine Domžale v svet javnega Zavoda za šport 

in rekreacijo Domžale (v nadaljevanju javnega zavoda). Komisija je v okviru postopka pridobila dokumentacijo in 

pojasnila občine Domžale. Komisija je ugotovila, da občinski svetnik, ki je kot član Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanje (KMVVI) dne 18. 2. 2019 na 7. seji KMVVI sodeloval pri razpravi in glasovanju o 

predlogu kandidatov za imenovanje predstavnikov Občine Domžale v svet javnega zavoda, kjer je bil tudi sam 

kandidat za člana sveta javnega zavoda, ni ravnal v skladu s 37. členom ZIntPK, s tem pa se je znašel v 

okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, s čimer so izpolnjeni elementi nasprotja interesov iz 12. in 13. točke 

4. člena ZIntPK. Komisija je tudi ugotovila, da je isti občinski svetnik, s tem ko je dne 21. 2. 2019 na 2. seji 

občinskega sveta Občine Domžale razpravljal o kandidatih in bil prisoten pri glasovanju o kandidatih za 

predstavnike Občine Domžale v svetu javnega zavoda, kjer je bil tudi sam kandidat, čeprav ni glasoval, znašel v 

okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, o tem pa ni skladno s 1. odstavkom 38. člena ZIntPK predhodno 

pisno obveščal svojega predstojnika, s čimer so izpolnjeni elementi nasprotja interesov iz 12. in 13. točke 4. člena 

ZIntPK. Komisija je tudi ugotovila, da se je predsednik sveta javnega zavoda s tem, ko je na 3. seji občinskega 

sveta Občine Domžale dne 21. 3. 2019, v svojstvu občinskega svetnika razpravljal in glasoval o predlaganih 

amandmajih glede povečanja sredstev javnemu zavodu, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, o 

tem pa ni skladno s 1. odstavkom 38. člena ZIntPK predhodno pisno obveščal svojega predstojnika, s čimer so 

izpolnjeni elementi nasprotja interesov iz 12. in 13. točke 4. člena ZIntPK. Komisija je še ugotovila, da se je isti 

občinski svetnik s tem, ko je na 3. seji občinskega sveta Občine Domžale dne 21. 3. 2019 razpravljal in glasoval o 

predlaganih amandmajih glede povečanja sredstev javnemu zavodu Kulturni dom Franca Bernika, kjer je 

poslovodna oseba njegova mati (družinski član), znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, o tem pa 

ni skladno s 1. odstavkom 38. člena ZIntPK predhodno pisno obveščal svojega predstojnika, s čimer so izpolnjeni 

elementi nasprotja interesov iz 12. in 13. točke 4. člena ZIntPK. 

Senat komisije je na 46. seji, dne 12. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

- predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 
- Ugotovitve se v skladu z 52. členom Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12) ter ob upoštevanju 

določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavijo na spletnih straneh komisije, skupaj z vsemi 

prejetimi izjasnitvami.  

 

9. Poročilo, vezano na skladnost podatkov iz zapisov lobističnih stikov lobirancev s podatki iz poročil 
registriranih lobistov v letu 2018  
Komisija je po prejemu letnih poročil lobistov o njihovem delu v letu 2018 opravila pregled teh poročil, in sicer na 
način, da se je podatke iz letnih poročil lobistov primerjalo s podatki iz prijav lobističnih stikov lobirancev. 
Primerjava podatkov je pokazala, da so med letnimi poročili lobistov in poročili lobirancev določena razhajanja v 
obsegu oziroma številu lobističnih stikov.  
 

Senat komisije je na 46. seji, dne 12. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 



- zadeve, iz katerih izhaja, da so registrirani lobisti poročali o stiku z lobirancem in se podatki iz njihovega 

poročila ujemajo s podatki iz zapisa lobiranca o stiku, se zaključijo in arhivirajo; 

- zadeve, iz katerih izhaja, da so registrirani lobisti komisiji poročali o svojem delu, a niso lobirali, se 

zaključijo in arhivirajo; 

- zadevi, pri katerih je bilo ugotovljeno, da podatki iz poročil lobistov, v katerih so navedli, da niso lobirali, 

niso skladni s podatki iz internih evidenc, ki jih o lobističnih stikih vodi komisija, vendar pa sta lobista po 

pozivu komisije posredovala pojasnilo oziroma dopolnila prvotno poročilo o lobiranju, se zaključita in 

arhivirata; 

- registrirane lobiste, ki komisiji v zakonskem roku niso poročali o svojem delu za leto 2018, se pisno 

opozori na njihovo zakonsko dolžnost iz 63. člena ZIntPK, vendar se jim ne izreče pisni opomin, se pa 

jih ob tem opomni tudi na pravočasno oddajo poročila za leto 2019 in sankcije, ki lahko sledijo v primeru 

ne oddaje poročila (73. člen ZIntPK). 

 

10. Redni obdobni nadzor premoženjskega stanja zavezancev 

Senat komisije za preprečevanje korupcije je na seji senata dne 3. 4. 2019 sprejel sklep, da se potrdi predlog za 

redni obdobni nadzor premoženjskega stanja skupine zavezancev županov v mandatnem obdobju 2018–2022. 

Nadzornika za premoženjsko stanje sta predlagala nadzor navedene skupine iz razloga, ker je vodstvo komisije 

ocenilo, da predstavljajo župani kategorijo zavezancev, za katere velja najvišji javni interes glede spoštovanja 

določb ZIntPK in so bile v letu 2018 izvedene lokalne volitve.  

  

Senat komisije je na 47. seji, dne 19. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

 senat komisije se seznani s poročilom o opravljenem rednem obdobnem nadzoru premoženjskega 

stanja zavezancev in nadzoru nad poročanjem občinam po petem odstavku 41. člena ZIntPK;  

 občinam se posreduje priporočilo, da župan imenuje s pooblastilom odgovorno osebo za posredovanje 
seznamov, ki se udeleži tudi obveznega usposabljanja, ki ga organizira komisija; 

 komisija po vzoru registra tveganj nadgradi aplikacijo še za organe in naročnike. 
 
11. Analiza korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja 

Komisija za preprečevanje korupcije kot bolj problematično v smislu izpostavljenosti korupcijskim tveganjem 

ocenjuje področje javnega naročanja. V letih od 2014 do 2018 se je vsaka osma prijava, ki jo je komisija 

obravnavala, nanašala na področje javnega naročanja. Komisija je v okviru analize obravnavala več konkretnih 

primerov javnih naročil, med drugim naročila javnega zavoda RTV Slovenija, Direkcije RS za infrastrukturo, 

javnega podjetja Marjetica Koper, javnega zavoda Kobilarna Lipica in tudi naročilo za postavitev tehničnih ovir na 

državni meji. Na podlagi zaznanih kršitev in tveganj komisija naročnikom podaja več priporočil. Ministrstvu za 

javno upravo pa komisija priporoča spremembo in dopolnitev Zakona o javnem naročanju na način, da se 

onemogoči izigravanje prepovedi sodelovanja v postopkih javnega naročanja, ter tudi sprejem mehanizmov za 

krepitev neodvisnosti in konsistentnosti delovanja Državne revizijske komisije in razmislek o sprejemu dodatnih 

mehanizmov za zgodnje zaznavanje in preprečevanje korupcijskih tveganj v smislu ustanovitve inšpekcijskega 

organa, pristojnega za nadzor na področju javnega naročanja. Komisija namreč ugotavlja, da je ugotavljanje in 

preiskovanje sumov nepravilnosti na področju javnega naročanja predvsem ex-post, ne pa proaktivno v času, ko 

naročilo še ni bilo oddano, ko ponudbe še niso bile prejete in ocenjene ali ko morebiti naročnik šele razmišlja ali 

ima na razpolago dovolj sredstev za naročilo in ali je dejansko izražena potreba za blago ali storitev, ki se naroča. 

 

Senat komisije je na 47. seji, dne 12. 12. 2019, sprejel naslednja sklepa: 

 sprejme se Analizo korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja; 

 analiza se objavi na spletni strani komisije. 

 

12. Sum kršitve etike in integritete javnega sektorja  



Komisija je v letu 2018 na lastno pobudo uvedla preiskavo zoper županjo Občine Trbovlje zaradi suma kršitve 
etike in integritete javnega sektorja skladno z ZIntPK v zvezi z izbiro direktorja Javnega podjetja (JP) Komunala 
Trbovlje zaradi suma, da je posegla v neodvisnost delovanja nadzornega sveta in njenih članov. Komisija je 
zaradi razjasnitve dejanskega stanja pridobila podatke in dokumentacijo od Občine Trbovlje, JP Komunala 
Trbovlje in obravnavane osebe, opravila vpogled v Ajpes ter opravila razgovor z obravnavano osebo ter pričama. 
Komisija je ugotovila, da je županja v dneh od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017 preko sms sporočil vršila politični pritisk 
na takratnega predsednika nadzornega sveta JP Komunala Trbovlje, člana njene svetniške skupine »Lista za 
naše Trbovlje«, s tem ko ga je spraševala, za katerega kandidata bo glasoval, in ko mu je sporočila, da naj na 
glasovanju o kandidatih za direktorja JP Komunala Trbovlje glasuje za določenega kandidata. S tem je posegla v 
neodvisnost delovanja in odločanja predsednika nadzornega sveta JP Komunala Trbovlje, ravnala v nasprotju s 
4. členom Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, ki so ga sprejeli izvoljeni predstavniki 
Občine Trbovlje, in s tem kršila integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. 

  
Senat komisije je na 47. seji, dne 19. 12. 2019, sprejel naslednji sklep: 

- sprejmejo ugotovitve o konkretnem primeru ter se po vročitvi obravnavani osebi skupaj z izjasnitvijo 

obravnavane osebe objavijo na spletni strani komisije.  

 

13. Domnevne nepravilnosti v Zavodu za gozdove Slovenije  

Komisija je septembra 2019 prejela prijavo o domnevnih nepravilnostih v določenem javnem zavodu. Prijava 

navaja številne nepravilnosti, in sicer s področja financiranja javne službe, glede domnevno nezakonite zaposlitve 

in glede imenovanja direktorja določene gospodarske družbe. Komisija je zaprosila in pridobila pojasnila 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, določenega javnega zavoda, Upravne enote Vrhnika in 

določene gospodarske družbe. Komisija v okviru postopka glede financiranja javne službe in namenske porabe 

finančnih sredstev iz tržne dejavnosti ni zaznala kršitev določb ZIntPK, zato je postopek ustavila. Glede 

domnevnih nezakonitosti pri zaposlovanju je komisija ugotovila, da je bila zadeva že dana v pristojni nadzor 

Inšpektoratu RS za delo, zaradi česar ni potrebe po ločeni obravnavi zadeve na komisiji, vendar pa je komisija 

glede ene zaposlitve identificirala sum kršitev določb ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, in sicer pri 

poslovodni osebi določenega javnega zavoda, zato komisija predlaga, da se odpre nova zadeva. V zvezi s 

sumom nepravilnosti pri imenovanju direktorja določene gospodarske družbe se postopek nadaljuje in zahteva 

dodatna pojasnila od pristojnega organa.  

 

Senat komisije je na 47. seji, dne 19. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

 sprejme se predmetne ugotovitve o konkretnem primeru; 

 postopek v povezavi z obravnavo očitkov glede financiranja javne službe, glede namenske porabe 

finančnih sredstev zbranih od tržne dejavnosti in glede domnevnih nezakonitosti pri zaposlovanju se 

ustavi; 

 o očitku glede zaposlitve direktorja gospodarske družbe se zaprosi pristojni organ za relevantno 

dokumentacijo, da se bo preverilo izpolnjevanje pogojev glede vodstvenih izkušenj;  

 za uradno osebo javnega zavoda se odpre nova zadeva (pod opravilno številko 06211) ugotavljanja 

dejanskih okoliščin nasprotja interesov pri zaposlitvi njegove družinske članice. 

 

14. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nasprotja interesov  

Komisija je oktobra 2019 sprejela predlog o uvedbi postopka na lastno pobudo zaradi ugotavljanja dejanskega 

obstoja kršitve določb nasprotja interesov po ZIntPK pri imenovanju posameznih predstavnikov Občine Muta v 

svete javnih zavodov in skupščino javnega podjetja. Komisija je s strani Občine Muta zahtevala in prejela 

pojasnila in dokumentacijo. Komisija je ugotovila, da občinski svetnik, kot član Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanje (v nadaljevanju KMVVI), s tem ko je dne 21. 5. 2019 na 4. redni seji KMVVI sodeloval pri 

razpravi in glasoval o predlogu kandidatov za imenovanje predstavnikov Občine Muta v Svet javnega zavoda 

Osnovna šola Muta, kjer je bil tudi sam kandidat za člana sveta zavoda, ni ravnal skladno s 37. členom ZIntPK in 



se je s tem znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, s čimer so izpolnjeni elementi nasprotja 

interesov iz 12. in 13. točke 4. člena ZIntPK. Hkrati se je občinski svetnik s tem, ko je dne 30. 5. 2019 na 6. redni 

seji občinskega sveta Občine Muta razpravljal in glasoval o kandidatih za predstavnike Občine Muta v Svet 

javnega zavoda Osnovna šola Muta, kjer je bil eden od kandidatov, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje 

interesov, o tem pa ni skladno s 1. odstavkom 38. člena ZIntPK predhodno pisno obveščal svojega predstojnika, 

s čimer so izpolnjeni elementi nasprotja interesov iz 12. in 13. točke 4. člena ZIntPK. 

Senat komisije je na 47. seji, dne 19. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

 sprejmejo se predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

 predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 

 skupne ugotovitve se ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, po izkazani 

vročitvi, objavijo na spletnih straneh komisije; 

 določeni občini se pošljejo priporočila glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na 

sejah občinskega sveta in drugih delovnih telesih. 

 

15. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nasprotja interesov  

Komisija je oktobra 2019 sprejela predlog o uvedbi postopka na lastno pobudo zaradi ugotavljanja dejanskega 

obstoja kršitve določb nasprotja interesov po ZIntPK pri imenovanju posameznih predstavnikov Občine Muta v 

svete javnih zavodov in skupščino javnega podjetja. Komisija je s strani Občine Muta zahtevala in prejela 

pojasnila in dokumentacijo. Komisija je ugotovila, da je občinski svetnik s tem, ko je dne 30. 5. 2019 na 6. redni 

seji občinskega sveta Občine Muta razpravljal in glasoval o kandidatih za predstavnike Občine Muta v Svet 

javnega zavoda Osnovna šola Muta, kjer je bil eden od kandidatov, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje 

interesov po 37. členu ZIntPK, o tem pa ni skladno s 1. odstavkom 38. člena ZIntPK predhodno pisno obveščal 

svojega predstojnika, s čimer so izpolnjeni elementi nasprotja interesov iz 12. in 13. točke 4. člena ZIntPK. 

 

Senat komisije je na 47. seji, dne 19. 12. 2019, sprejel naslednji sklep: 

 sprejmejo se predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

 predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 

 skupne ugotovitve se ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, po izkazani 

vročitvi, objavijo na spletnih straneh komisije; 

 določeni občini se pošljejo priporočila glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na 

sejah občinskega sveta in drugih delovnih telesih. 

 

16. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nezdružljivosti funkcij 

Komisija je v oktobru 2019 prejela dve obvestili o opravljanju dejavnosti funkcionarke Vlade RS. Na podlagi 

prejete dokumentacije (sklenjenih pogodb o avtorskem delu in dopolnilnega dela) je komisija v zakonsko 

predpisanem roku uvedla postopek ocene nezdružljivosti zaradi ugotavljanja konkretnega obsega opravljanja 

dodatne dejavnosti poleg javne funkcije. Na podlagi pridobljene dokumentacije je komisija ugotovila, da je 

obravnavana oseba z več dejanji ravnala v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena ZIntPK, in sicer: (i) s tem ko v 

funkciji državne sekretarke v roku osmih delovnih dni od dne, ko je pričela opravljati raziskovalno dejavnost v 

določenem javnem zavodu, o tem ni pisno obvestila komisije ter ni predložila dovoljenja takratnega delodajalca in 

sklenjene pogodbe za opravljanje predmetne dejavnosti; (ii) s tem ko v funkciji državne sekretarke v roku osmih 

delovnih dni, od dne ko je pričela opravljati znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi avtorskega dela v 

okviru določenega projekta za Turistično gostinsko zbornico Slovenije, o tem ni pisno obvestila komisije ter 

komisiji ni predložila dovoljenja takratnega delodajalca, ki ga ni pridobila, pa bi ga morala v skladu s 147. členom 

Zakona o delovnih razmerjih, in sklenjene pogodbe za opravljanje predmetne dejavnosti; (iii) s tem ko v funkciji 

ministrice v roku osmih delovnih dni, od dne ko je pričela opravljati raziskovalno dejavnost v določenem javnem 

zavodu, o tem ni pisno obvestila komisije ter ni predložila dovoljenja delodajalca in sklenjene pogodbe za 



opravljanje predmetne dejavnosti. Postopek ocene nezdružljivosti funkcije zaradi ugotavljanja konkretnega 

obsega in narave dejavnosti, torej opravljanja avtorskega dela v okviru določenega projekta za Turistično 

gostinsko zbornico Slovenije s funkcijo ministrice je komisija ustavila. 

Senat komisije je na 47. seji, dne 19. 12. 2019, sprejel naslednje sklepe: 

 v zadevi sprejme predmetne ugotovitve; 

 obravnavano osebo seznani s predmetnim dokumentom;  

 pooblaščena uradna oseba preuči možnost uvedbe postopka o prekršku. 

 

 

II. Prekrškovna statistika 

 

1. Uvedeni prekrškovni postopki 

Področje število 

Nasprotje interesov  2 

Omejitve poslovanja 2 

Premoženjsko stanje 1 

Lobiranje 1 

Skupno število vseh uvedenih prekrškovnih postopkov 6 

 

2. Izdane odločbe o prekršku 

Področje število 

Nezdružljivost opravljanja funkcije 1 

Omejitve poslovanja 1 

Skupno število vseh izdanih prekrškovnih odločb 2 

 

3. Izrečena opozorila po ZP-1 

Področje število 

Omejitve poslovanja 2 

Nasprotje interesov 1 

Nezdružljivost opravljanja funkcije 2 

Skupno število vseh izrečenih opozoril 5 

 


