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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata komisije v oktobru 2020 

 

V mesecu oktobru 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 4 rednih sejah in 1 dopisni seji obravnaval 23 zadev. V okviru obravnavanih zadev 

komisija v nadaljevanju posebej izpostavlja naslednje zadeve s področja izvajanja določb Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). 

 

1. Kršitev določb ZIntPK glede nasprotja interesov v Občini Ravne na Koroškem 

 

Komisija je v letu 2020 prejela prijavo, ki se je nanašala na morebitno nasprotje interesov pri obravnavanju in 

odločanju o priznanjih in nagradah Občine Ravne na Koroškem, ki jih občina podeljuje ob občinskem prazniku, 

12. aprilu. Komisija je v postopku pridobila informacije in pojasnila od Občine Ravne na Koroškem ter 

vpogledala v javne evidence in evidence komisije. Komisija je ugotovila, da se je določeni občinski svetnik 

Občine Ravne na Koroškem s tem, ko se na 3. dopisni seji Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem pri 

glasovanju za podelitev priznanja Občine Ravne na Koroškem za dolgoletno družbeno in politično 

udejstvovanje v raznih organih in funkcijah v lokalni skupnosti ni izločil iz glasovanja, pri čemer je bil kandidat za 

podelitev priznanja 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 občinski 

svetnik o navedenih okoliščinah ni predhodno pisno obveščal svojega 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 24. seji, dne 15. 10. 2020, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se Ugotovitve o konkretnem primeru; 

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

- preuči se možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper obravnavano osebo. 

 

2. Sum kršitev določb ZIntPK glede nasprotja interesov v Socialno varstvenem zavodu 

Hrastovec 

 

Komisija je v letu 2019 prejela prijavo zaradi suma nasprotja interesov v postopku imenovanja direktorja 

javnega zavoda Socialno varstveni zavod Hrastovec (v nadaljevanju: SZV Hrastovec). Komisija je v postopku 

pridobila podatke in dokumentacijo od SVZ Hrastovec, Varstveno delovnega centra Polž Maribor in določenega 

kandidata za direktorja SVZ Hrastovec. Komisija v postopku ni zaznala kršitev določb ZIntPK, je pa zaradi 

zaznanih tveganj Svetu SVZ Hrastovec podala priporočila in pojasnila glede dolžnega izogibanja nasprotja 

interesov pri glasovanju o poslovodni osebi javnega zavoda.  
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Senat komisije je na 24. seji, dne 15. 10. 2020, sprejel naslednja sklepa: 

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

kršitev iz pristojnosti komisije; 

- v povezavi z zadevo se sprejme pojasnilo in priporočilo iz pristojnosti komisije. 

 

3. Sum nepravilnosti pri poslovanju samostojnega državnega organa 

 

Komisija je v letu 2020 prejela prijavo, ki se je nanašala na domnevne nepravilnosti pri zaposlovanju, delovanju 

in poslovanju določenega samostojnega državnega organa. Komisija je v okviru predhodnega preizkusa prijave 

preučila vsebino prejete prijave, vpogledala na spletno stran državnega organa in v evidence Geodetske uprave 

Republike Slovenije (GURS) ter od državnega organa pridobila dodatne podatke, pojasnila in dokumentacijo. 

Komisija v postopku ni zaznala kršitev določb ZIntPK, je pa zaznala določena korupcijska tveganja. Zato je 

določenemu državnemu organu izdala priporočila.  

Senat komisije je na 24. seji, dne 15. 10. 2020, sprejel naslednje sklepe: 

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

obstoja kršitev iz pristojnosti komisije; 

- v povezavi z zadevo se organu priporoči, da: 

o uredi nabavo strokovne literature na način, da bodo tudi funkcionarji literaturo nabavljali preko 

sekretariata oziroma notranje službe, ki se ukvarja z nabavo blaga in naročanjem storitev; 

o bo sekretariat takoj ob prejemu nabavljene strokovne literature slednjo evidentiral v 

elektronsko knjižnico in jo šele nato predal v izposojo konkretnemu funkcionarju oziroma 

drugim javnim uslužbencem; 

- organu se dodatno priporoči, da v okviru svojega načrta integritete preuči zaznana tveganja v zvezi z 

nabavo literature s službeno poslovno kartico in komisijo obvesti o sprejetih ukrepih najkasneje v treh 

mesecih od prejema priporočila; 

- o ugotovitvah se obvesti prijavitelja.  

 

4. Sum kršitev ZIntPK s področja sprejemanja daril na ministrstvu za kmetijstvo  

 

Komisija je začela s postopkom v letu 2020 na lastno pobudo, saj so bili v medijih izpostavljeni sumi kršitev s 

področja sprejemanja daril nekdanjega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer v povezavi s 

sprejemanjem daril na promocijskem dogodku odprtja prve vinske banke na Krasu januarja 2018. Komisija je v 

postopku preverila okoliščine dogodka, pridobila podatke in pojasnila organizatorja dogodka ter Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vpogledala v javne evidence in evidence komisije. Glede na pridobljeno 

dokumentacijo in podatke komisija ni zaznala kršitev ZIntPK, saj je ugotovila, da je bilo darilo (ključ vinskega 

sefa) takratnemu ministru za kmetijstvo dano kot simbolično dejanje in ni zagotavljalo dejanskega dostopa do 

vinskega sefa. Prav tako je bila vrednost prejetega ključa po oceni ministrstva tudi nižja od vrednosti (25 evrov), 

nad katero so ministrstva in drugi državni organi dolžni darila vpisovati na seznam, ki ga posredujejo komisiji.  

Senat komisije je na 25. seji, dne 22. 10. 2020, sprejel naslednja sklepa: 

- postopek št. 06214-4/2020, ki se nanaša na prejem darila funkcionarja, se ustavi, ker v obravnavani 

zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije; 
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- okoliščine konkretnega primera se upoštevajo pri pripravi načelnega mnenja v zvezi s prejemanjem 

daril ter pri pripravi novega pravilnika, ki bo določal omejitve in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s 

sprejemanjem daril.  

 

 

5. Zaključno poročilo po opravljenem rednem obdobnem nadzoru premoženjskega stanja 

zavezancev 

  

Komisija je v letu 2020 uvedla redni obdobni nadzor premoženjskega stanja zavezancev, pri čemer je nadzor 

izvedla nad skupino zavezancev – sodnikov, in sicer najprej nad pravočasnostjo poročanja sodišč, ki morajo 

komisiji sporočati sezname zavezancev, v nadaljevanju pa še nad pravočasnostjo poročanja premoženjskega 

stanja zavezancev.  

Senat komisije je na 25. seji, dne 22. 10. 2020, sprejel naslednje sklepe: 

- senat komisije se je seznanil s poročilom o opravljenem rednem obdobnem nadzoru premoženjskega 

stanja zavezancev; 

- na isti seji se opravi žreb 50 zavezancev, ki bodo subjekti naslednje faze nadzora, in sicer nadzora 

nad pravilnostjo poročanja podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu dela iz prvega odstavka 42. 

člena ZIntPK; 

- na isti seji se opravi žreb 3 zavezancev, pri katerih se bo opravil postopek ugotavljanja nesorazmerno 

povečanega premoženja; 

- predmetno poročilo se objavi na spletni strani komisije po opravljenem nadzoru po prvem odstavku 42. 

člena ZIntPK. 

 

6. Tematski nadzor v Zavodu RS za blagovne rezerve in drugih subjektih javnega sektorja, 

ki so izvajali nabavo zaščitne opreme, potrebne pri obvladovanju širjenja nalezljive 

bolezni Covid-19 

 

Komisija je s tematskim nadzorom začela maja 2020, saj je v času izvajanja zaščitnih ukrepov za obvladovanje 

širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 na podlagi informacij iz medijev, prejetih prijav in javnega 

razkritja pridobila informacije o sumih kršitev, ki so narekovale celovito in prioritetno obravnavo. Na podlagi 

pridobljene obsežne dokumentacije ter temeljitega in skrbnega pregleda je komisija pripravila poročilo, ki je 

objavljeno na spletni strani. Komisija je v postopku zaznala več korupcijskih tveganj v vseh fazah postopkov, za 

uspešno upravljanje teh tveganj v prihodnjih postopkih pa je ključnim deležnikom v postopkih nabave podala 15 

priporočil.  

Senat komisije je na 26. seji, dne 26. 10. 2020, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmeta se poročilo in povzetek poročila; 

- poročilo se posreduje v seznanitev določenim državnim organom in organom v sestavi; 

- poročilo in povzetek se z upoštevanjem določb zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov, objavita 

na spletni strani komisije; 

- v zadevah zaznanih sumov kršitev po ZIntPK se pripravijo predlogi za uvedbo preiskav; 

- v zadevah zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov se pripravijo odstopi zadev pristojnim 

organom; 

https://www.kpk-rs.si/2020/11/05/tematski-nadzor-nabav-zascitne-opreme-komisija-zaznala-vrsto-korupcijskih-tveganj-in-odgovornim-podala-priporocila-za-njihovo-odpravo/
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- poročilo se v vednost posreduje določenim državnim organom in organom v sestavi.  

 

V predhodnem preizkusu zaključeni postopki, o začetku katerih je bila javnost že seznanjena 

Sum nasprotja interesov pri poslovnem sodelovanju RTV Slovenija in določene zasebne družbe: Komisija je po 

opravljenem predhodnem preizkusu zavrnila nadaljnjo obravnavo prijave, ki se je nanašala na poslovno 

sodelovanje določene družbe in javnega zavoda RTV Slovenija in o obravnavi katere je bila javnost že 

seznanjena. V postopku predhodnega preizkusa prijave je komisija pridobila dokumentacijo RTV Slovenija ter 

vpogledala v javne evidence in aplikacijo Erar. Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da navedbe 

iz prijave ne dajejo podlage za resen sum kršitev določb nasprotja interesov po ZIntPK, zato komisija prijave ni 

sprejela v nadaljnjo obravnavo. 

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki 

Področje število 

Omejitve poslovanja 2 

Nasprotje interesov  1 

Skupno število vseh uvedenih prekrškovnih postopkov 3 

 

2. Izdane odločbe o prekršku: 0 

3. Izrečena opozorila po ZP-1: 0 

 


