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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata komisije v juliju 2020 

V mesecu juliju 2020 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (senat komisije) v sestavi dr. Robert 

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

predsednika) na 5 rednih sejah obravnaval 22 zadev in opravil razgovore z vabljenimi osebami. V okviru 

obravnavanih zadev komisija v nadaljevanju posebej izpostavlja naslednje zadeve s področja izvajanja 

določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). 

 

1. Sum kršitve določb ZIntPK s področja nasprotja interesov v Zavodu RS za varstvo narave  

Komisija je prejela prijavo zoper direktorja Zavoda RS za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN) in vodjo 

območne enote ZRSVN Novo mesto, ki naj bi poslovno sodelovala z javnim podjetjem Infra d.o.o., kateremu je 

podeljena koncesija za izvedbo ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju 

izkoriščanja energetskega potenciala spodnje Save. Podjetje Infra d.o.o. naj bi sodelovalo z investitorjem, ki si 

prizadeva za izgradnjo Hidroelektrarne Mokrice (v nadaljevanju: HE Mokrice). Direktor ZRSVN in vodja 

območne enote ZRSVN Novo mesto naj bi kot avtorja sodelovala pri izdaji knjige »Spodnja Sava – vzor 

načrtovanja in urejanja«, kar naj bi bilo po navedbah prijavitelja nedopustno in problematično, še posebej, ker je 

pri Agenciji RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO) v teku postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za 

gradnjo HE Mokrice. V okviru tega postopka pa ZRSVN podaja mnenje.  

 

Za namen obravnave zadeve je komisija pridobila podatke in dokumentacijo s strani ZRSVN in ARSO ter v 

okviru vodenega postopka ugotovila, da v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi 

obstoja kršitev iz pristojnosti komisije, zato je postopek ustavila. Postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja 

je namreč upravni postopek, ki ga vodi ARSO, del tega postopka pa je pridobitev strokovnega mnenja, ki ga 

poda ZRSVN. ARSO je pri izdaji okoljevarstvenega soglasja vezan na mnenje ZRSVN. Sodelovanje direktorja 

ZRSVN in vodje območne enote ZRSVN Novo mesto pri izdaji knjige Spodnja Sava – vzor načrtovanja in 

urejanja v vlogi avtorjev, kot strokovnjakov oziroma predstavnikov ZRSVN, se šteje za strokovno sodelovanje 

med ZRSVN in podjetjem Infra d.o.o. Knjiga prikazuje primer dobre prakse izgradnje prejšnjih HE na območju 

Spodnje Save. Vsi subjekti, ki so na ARSO podali vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, med drugim tudi 

podjetje Infra d.o.o., so javna podjetja, ki delujejo v javnem interesu. Zaposleni na ZRSVN, ki so strokovnjaki na 

področju varstva narave, pri pripravi strokovne literature oziroma člankov ali na katerem drugem podobnem 

področju sodelujejo tudi z drugimi subjekti tako javnega kot zasebnega sektorja. Zaradi navedenih dejstev 

komisija ni mogla opredeliti konkretnih dejanj, ki bi pomenile kršitev določb nasprotja interesov, saj ni izkazan 

zasebni interes uradne osebe. Ob tovrstnem sodelovanju konkretnih oseb pri nastajanju knjige (torej pri 

sodelovanju s podjetjem Infra d.o.o.) na eni strani in na drugi strani pri podajanju strokovnega mnenja za izdajo 

okoljevarstvenega soglasja, pa se lahko vzbuja v širši javnosti dvom v njihovo nepristranskost in objektivnost pri 

oblikovanju takega mnenja.  

 

Senat komisije je na 11. seji dne 7. 7. 2020 sprejel sklep, da se zadeva ustavi, ker glede na zbrane podatke ni 

mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije, ZRSVN pa se pošljejo priporočila v povezavi z 

upravljanjem tveganja nastanka nasprotja interesov. 
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2. Sum kršitev določb ZIntPK s področja omejitev poslovanja v Občini Gorje 

 

Komisija je v okviru druge zadeve, ki jo je obravnavala, zaznala sum kršitev določb ZIntPK glede omejitev 

oziroma prepovedi poslovanja v Občini Gorje. Občina naj bi namreč kljub vzpostavljenim omejitvam poslovanja 

v letu 2019 sklenila posel s podjemom z določenim poslovnim subjektom, katerega lastnik je družinski član 

občinskega funkcionarja (občinskega svetnika), zaznanih pa je bilo tudi več nakazil drugemu določenemu 

poslovnemu subjektu, katerega zakoniti zastopnik je isti občinski funkcionar. Oba poslovna subjekta bi morala 

biti zaradi okoliščin iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK uvrščena na seznam subjektov omejitev poslovanja, 

vendar pa komisija (slednje izhaja iz podatkov, s katerimi razpolaga komisija) podatkov o teh dveh poslovnih 

subjektih do dne, ko je uvedla preiskavo, ni prejela. V nadaljevanju je bilo zaznano, da tudi nekateri drugi 

funkcionarji lokalne skupnosti niso izpolnili svoje obveznosti iz petega odstavka 35. člena ZIntPK in organu niso 

poročali o subjektih, s katerimi so oni sami ali njihovi družinski člani povezani na način iz prvega odstavka 35. 

člena ZIntPK, čeprav le-ti, glede na podatke iz AJPES-a, obstajajo.  

V okviru vodenega postopa je komisija na podlagi ugotovljenih dejstev sprejela osnutek ugotovitev o 

konkretnem primeru, ki je bil sprejet na 7. seji dne 4. 6. 2020, in jih v izjasnitev poslala odgovorni osebi 

obravnavanega organa, ki je v zakonskem roku izjasnitev tudi podala.  

Komisija je v postopku ugotovila, da je Občina Gorje s tem, ko je v letu 2019 sklenila posel s podjemom z 

določenim poslovnim subjektom, katerega lastnik je družinski član občinskega funkcionarja (občinskega 

svetnika), kršila prvi odstavek 35. člena ZIntPK. Glede zaznanih nakazil drugemu določenemu poslovnemu 

subjektu, katerega zakoniti zastopnik je isti občinski funkcionar, pa določbe 35. člena ZIntPK niso bile kršene, 

ker konkretna nakazila sredstev ne pomenijo situacije iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK, temveč gre za 

pogojno dovoljeno poslovanje po določbi tretjega odstavka 35. člena ZIntPK. 

Senat komisije je na 11. seji dne 7. 7. 2020 sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se ugotovitve o konkretnem primeru; 

- ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom se vročijo odgovorni osebi organa; 

- z ugotovitvami komisije o postopku s prijavo v konkretnem primeru se seznani nadzorni odbor 

določene lokalne skupnosti; 

- določeno lokalno skupnost se pozove k uveljavljanju ničnosti posla iz prve točke izreka predmetnih 

ugotovitev; 

- preuči se uvedba prekrškovnega postopka zoper odgovorno osebo organa. 

 

3. Sum kršitev ZIntPK s področja nasprotja interesov v Mestni občini Maribor  

 

Komisija je v okviru druge zadeve, ki jo je obravnavala, zaznala sum kršitev določb ZIntPK glede nasprotja 

interesov pri glasovanju o članih ustanovitelja v svet javnega Vrtca Ivana Glinška Maribor. V postopku je 

komisija pridobila podatke in dokumentacijo s strani Mestne občine Maribor. Komisija je ugotovila, da se je 

določeni mestni svetnik Mestne občine Maribor s tem, ko je dne 18. 11. 2019 na 9. seji mestnega sveta Mestne 

občine Maribor glasoval o kandidatih za predstavnike Mestne občine Maribor v svet javnega zavoda Vrtec Ivana 

Glinška Maribor, kjer je bil eden od kandidatov tudi on sam, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje 

interesov, in ni storil vsega, da se mu izogne, s čimer je ravnal v nasprotju z določbami 37. člena ZIntPK. 

Komisija je tudi ugotovila, da isti mestni svetnik o navedenih okoliščinah ni predhodno pisno obveščal svojega 
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predstojnika, s čimer so podani znaki kršitve določb 38. člena ZIntPK, zato se pooblaščeni uradni osebi 

predlaga preučitev uvedbe prekrškovnega postopka.  

Senat komisije je na 13. seji dne 16. 7. 2020 sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se ugotovitve o konkretnem primeru,  

- ugotovitve s pravnim poukom se vročijo obravnavani osebi,  

- preuči se uvedba prekrškovnega postopka. 

 

4. Sum kršitve etike in integritete javnega sektorja v Občini Starše  

Komisija je postopek začela na podlagi prijave iz leta 2020, ki je vsebovala očitke o nezakonitim oziroma 

neetičnim vplivanju na člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v povezavi s podajo 

predloga za člana nadzornega odbora občinskemu svetu Občine Starše ter očitke v zvezi z zavlačevanjem 

postopka imenovanja člana nadzornega odbora in v zvezi s sklicem prve seje nadzornega odbora Občine 

Starše. Na podlagi prejete dokumentacije je komisija uvedla preiskavo suma zahteve neetičnega oziroma 

nezakonitega ravnanja in posledično kršitve etike in integritete javnega sektorja. Ker pa je komisija ugotovila, da 

je obravnavana oseba umrla, je postopek ustavila. Hkrati pa je zaradi zaznanih tveganj za nastanek kršitev iz 

pristojnosti komisije podala priporočila Občini Starše. 

Senat komisije je na 13. seji dne 16. 7. 2020 sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi, 
- v povezavi z zadevo se sprejme priporočilo določeni občini: 

o da se v okviru načrta integritete preuči vključitev zaznanih tveganj v zvezi z nezakonitimi 
oziroma neetičnimi vplivi, ki bi se vršili nad člani odborov, ki so ustanovljeni v okviru 
občinskega sveta, ter tveganje v zvezi z dolgotrajnimi postopki izbire novih članov 
nadzornega odbora občine ter 

o da dopolni Statut določene občine v delu, ki se nanaša na sklic prve seje nadzornega odbora 
občine, in sicer, da se določi rok, v katerem mora župan sklicati prvo sejo nadzornega 
odbora, po tem ko so člani nadzornega odbora imenovani s strani občinskega sveta, 

- o ugotovitvah se obvesti prijavitelja, 
- sklep o ustavitvi postopka komisija razglasi na svoji oglasni deski in na enotnem portalu e-uprava.  

   

5. Sum korupcije na Ministrstvu za okolje in prostor ter Agenciji RS za okolje in prostor  

 

Komisija je na lastno pobudo dne 25. 11. 2019 uvedla postopek ugotavljanja morebitnih kršitev oziroma 

nepravilnosti v postopku izgradnje kanalizacijskega voda C0 (centralna kanalizacija). Komisija je v okviru 

postopka pridobila pojasnila s strani Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata za javni sektor in Inšpektorata 

RS za okolje in prostor. 

Senat komisije je na 14. seji, 23. 7. 2020, sprejel sklep, da se postopek ustavi, ker komisija ni zaznala 

neposrednih kršitev določb ZIntPK. Je pa komisija zaznala določena korupcijska tveganja in Ministrstvu za 

okolje in prostor ter Agenciji RS za okolje predlagala preučitev ugotovljenih (s strani drugih pristojnih organov) 

nepravilnosti oziroma tveganj v okviru načrta integritete in identificiranje preventivnih ukrepov; preučitev 

možnosti uvedbe morebitnih delovno-pravnih postopkov zoper (odgovorne) posameznike, ki so delovali oziroma 

odločali v konkretnih postopkih; ter vzpostavitev notranjega sistema kontrole oziroma izdajo ustreznih pisnih 
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umeritev oziroma strokovnih navodil za delo z namenom zmanjševanja navedenih izpostavljenih tveganj 

oziroma nepravilnosti, s pozivom, da pridobi povratne informacije glede implementacije priporočil. 

 

6. Sum kršitev s področja nasprotja interesov v Občini Lenart 

Komisija je v letu 2020 prejela odstop prijave od Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor, ter od 

Finančne uprave RS. Prijava je navajala, da naj bi bil direktor ZD Lenart brat župana Občine Lenart. Komisija je 

v okviru obravnave prijave dodatne informacije pridobila od ZD Lenart ter vpogledala v javne evidence in 

evidence komisije. Komisija je ugotovila, da obravnavana oseba (župan) ter poslovodna oseba ZD Lenart nista 

v sorodu (brata) ter kot izhaja iz pridobljene dokumentacije nista v osebnih, političnih ter poslovnih stikih, zato 

glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije. 

 

Senat komisije je na 15. seji dne 30. 7. 2020 sprejel naslednja sklepa: 

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

kršitev iz pristojnosti komisije, 

- obravnavano osebo se obvesti o ustavitvi postopka.  

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki 

Področje število 

Omejitve poslovanja 2 

Premoženjsko stanje 1 

Skupno število vseh uvedenih prekrškovnih postopkov 3 

 

2. Izdane odločbe o prekršku 

Področje število 

Skupno število vseh izdanih prekrškovnih odločb 0 

 

3. Izrečena opozorila po ZP-1 

Področje število 

Premoženjsko stanje 1 

Omejitve poslovanja 1 

Skupno število vseh izrečenih opozoril 2 

 


