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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v marcu 2021 

V mesecu marcu 2021 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v sestavi dr. Robert Šumi 

(predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) na 5 

rednih sejah obravnaval 14 zadev in opravil razgovore z obravnavanima osebama. V okviru 

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

določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). 

1. Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja 

Komisija je po uveljavitvi novele ZIntPK (ZIntPK-C) 17. 11. 2020, ki je uvedla nekatere novosti na področju 

omejitev oziroma prepovedi poslovanja, pripravila novo Sistemsko pojasnilo, ki zajema že zavzeta stališča 

Komisije o predmetnem področju,  podrobnejšo razlago sprememb, ki jih je uvedel ZIntPK-C, ter primere iz 

prakse, s čimer je sistemsko pojasnilo naravnano bolj priročniško. Predmetno sistemsko pojasnilo nadomešča 

obe predhodno sprejeti sistemski pojasnili.  

Senat Komisije je na 9. seji, dne 5. 3. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejme se Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja, 

- Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja iz prejšnje točke se objavi na spletni 

strani Komisije in začne veljati z dnem 1. 4. 2021, 

- z dnem uveljavitve Sistemskega pojasnila o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja prenehata veljati 

doslej veljavni pojasnili o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja.  

 

2. Netransparentnost postopkov imenovanja in predlaganja oseb v organe upravljanja in 

nadzora družb s kapitalsko naložbo države 

Komisija je v letu 2020 prejela prijavo glede sumov kršitev ZIntPK in Zakona o Slovenskem državnem holdingu 

v povezavi z imenovanjem nekdanjih funkcionarjev manj kot šest mesecev po prenehanju njihove funkcije v 

organe upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Komisija je v postopku vpogledala v javno dostopne 

podatke, preučila zakonsko ureditev in zaprosila za pojasnila in dokumentacijo družbo Slovenski državni 

holding (SDH). Glede ravnanja kadrovske komisije SDH v zvezi z izborom in predlogom določenega 

nekdanjega funkcionarja za nadzornika družbe s kapitalsko naložbo države je ugotovila, da postopka ne more 

voditi (2. točka prvega odstavka 13. člena ZIntPK), zato je postopek v tem delu ustavila. Ugotovitve glede 

ravnanja članov kadrovske komisije ter ugotovitve glede doslednega beleženja naborne poti je Komisija 

odstopila v ustrezno obravnavo SDH. V zvezi z ureditvijo področja imenovanja članov nadzornih svetov in 

izbora članov uprave oziroma poslovodnih organov v družbah s kapitalsko naložbo države oziroma v družbah, 

ustanovljenih s strani družb s kapitalsko naložbo države, pa je Komisija zaznala tveganja netransparentnosti 

ureditve področja, zato je Vladi RS in Ministrstvu za finance izdala priporočila. 

Senat Komisije je na 11. seji, dne 11. 3. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek glede ravnanja posvetovalnega telesa določene gospodarske družbe v zvezi z izborom in 

predlogom določenega posameznika za nadzornika te gospodarske družbe se ustavi, 
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- ugotovitve glede ravnanja članov posvetovalnega telesa določene gospodarske družbe v zvezi s 

presojo izpolnjevanja pogojev določenega posameznika za nadzornika te gospodarske družbe ter 

ugotovitve glede doslednega beleženja naborne poti se odstopijo v obravnavno gospodarski družbi, 

njeni upravi pa se naloži, da v določenem roku obvesti Komisijo o ugotovitvah in ukrepih, 

- v povezavi z ureditvijo področja imenovanja članov nadzornih svetov in izbora članov uprave oziroma 

poslovodnih organov v družbah s kapitalsko naložbo države oziroma v družbah, ustanovljenih s strani 

družb s kapitalsko naložbo države, se Vladi RS in Ministrstvu za finance izda priporočilo za enotno in 

transparentno ureditev področja, 

- o ukrepih oziroma postopanju se obvesti prijavitelja. 

3. Sum kršitev ZIntPK glede nasprotja interesov pri zaposlitvi v Zavodu RS za zaposlovanje 

Komisija je v letu 2020 uvedla postopek na lastno pobudo, saj je na podlagi poročanja medijev zaznala sum 

kršitev nasprotja interesov v postopku zaposlitve namestnika generalnega direktorja ZRSZ. V postopku je 

pridobila pojasnila in dokumentacijo ZRSZ ter vpogledala v javne in druge evidence. Na podlagi zbranih 

podatkov Komisija ni potrdila kršitev določb glede nasprotja interesov, saj ni bilo mogoče izkazati oziroma 

potrditi obstoja takšnega osebnega stika med direktorjem ZRSZ in na javnem razpisu izbranim kandidatom, 

zaradi katerega bi lahko upravičeno sklepali, da je imel izbrani kandidat prednost pri zaposlitvi pred ostalimi 

kandidati. Postopek je zato ustavila.  

Senat Komisije je na 11. seji, dne 11. 3. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi.  

4. Sum opustitve dolžnega ravnanja pristojnih organov  

Na podlagi medijskih objav na temo pranja denarja, iz katerih je izhajal sum opustitve dolžnega ravnanja 

pristojnih organov, je Komisija v letu 2017 na lastno pobudo uvedla postopek. Na podlagi zbranih podatkov 

Komisija ni mogla potrditi kršitev iz svoje pristojnosti, zato je postopek ustavila. 

Senat Komisije je na 12. seji, dne 19. 3. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi, 

- Ugotovitve o konkretnem primeru se odstopijo v seznanitev specializirani preiskovalni skupini, 

- v zvezi z vsebino sprejetih Ugotovitev o konkretnem primeru se najpozneje v 1 mesecu od sprejetja 

tega sklepa preuči možnost izdaje priporočil pristojnemu organu. 

 

5. Sum kršitev določb ZIntPK v Klubu goriških študentov in Študentski organizaciji 
Slovenije  
 

Komisija je v letu 2020 začela postopek na osnovi prejete prijave z očitki o nepravilnostih v Klubu goriških 

študentov (KGŠ) oziroma Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), ki so se nanašali na neupoštevanje dolžnega 

izogibanja nasprotju interesov, prepovedi poslovanja po prenehanju funkcije, preprečevanje opravljanja funkcije 

in druga neintegritetna ravnanja. V postopku je Komisija pridobila pojasnila oziroma dokumentacijo ŠOS in 

KGŠ, ministrstev, pristojnih za izobraževanje in notranje zadeve, ter Upravne enote Nova Gorica. Na osnovi 

zbranih informacij je Komisija v okviru postopka obravnave ugotovila, da v zadevi ni zaznati neposrednih kršitev 

določb ZIntPK, zaradi česar je postopek ustavila. Ker je v postopku obravnave zadeve zaznala korupcijska 

tveganja, je odločila, da poda priporočilo ŠOS in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi suma 
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storitve kaznivih dejanj in sumov drugih nepravilnosti iz pristojnosti drugih organov je Komisija zadevo odstopila 

v reševanje pristojnim organom. 

Senat Komisije je na 12. seji, dne 19. 3. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi,  

- zaradi zaznanih korupcijskih tveganj se izda priporočilo dvema subjektoma,  

- zadeva se odstopi pristojni policijski upravi, nadzorni komisiji določenega subjekta, Finančni upravi RS 

ter Računskemu sodišču RS. 

 

6. Korupcijska tveganja v postopku izbire generalnega direktorja ZZZS 

Komisija je v letu 2020 prejela prijavo v zvezi s kandidatom za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki naj bi s pomočjo ankete, izvedene v okviru ZZZS, domnevno vplival na 

Upravni odbor ZZZS. Komisija je v postopku pridobila pojasnila ZZZS. V okviru obravnave postopka Komisija ni 

zaznala kršitev določb ZIntPK, zaradi česar je postopek ustavila, je pa zaključila, da obravnavano ravnanje 

odpira realne možnosti za korupcijska tveganja, zaradi česar je treba podati priporočilo ZZZS, da v zvezi s tem 

izda navodilo zaposlenim oziroma izvede primeren ukrep, da se takšnih oziroma podobnih ravnanj v prihodnje 

zaposleni izognejo.  

Senat Komisije je na 13. seji, dne 25. 3. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi, 

- v zadevi se izda priporočilo, ki se ga v vednost posreduje določenemu organu. 

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki: 1 

Področje število 

Nasprotje interesov 1 

Skupno število  1 

2. Izdane odločbe o prekršku: 0 

3. Izrečena opozorila po ZP-1: 0 

 

 


