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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v januarju 2021 

 

V mesecu januarju 2021 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 obravnaval 16 zadev. V okviru obravnavanih zadev Komisija v 

nadaljevanju posebej izpostavlja naslednje zadeve s področja izvajanja določb Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (ZIntPK). 

 

1. Opozorilo o nezdružljivosti funkcij v Občini Izola 

Komisija je v decembru 2020 na lastno pobudo uvedla postopek zaradi suma nezdružljivosti funkcij župana 

Občine Izola. Komisija je v postopku vpogledala v evidence in javne baze podatkov ter ugotovila, da je poklicni 

župan Občine Izola hkrati tudi član upravnega odbora določenega poslovnega subjekta, kar pa ni v skladu z 

določbami 27. člena ZIntPK. Komisija je poklicnemu funkcionarju izdala opozorilo in ga pozvala, naj v roku treh 

mesecev odpravi nezdružljivost funkcij. 

 

Senat Komisije je na 1. seji, dne 7. 1. 2021, sprejel naslednji sklep: 

- poklicnega funkcionarja – župana se opozori, da v določenem roku odpravi nezdružljivost funkcije 

s članstvom v upravnem odboru določenega poslovnega skubjekta in se odreče opravljanju ene 

od omenjenih funkcij.  

 

 

2. Sum nepravilnosti s področja javnega naročanja v Mestni občini Murska Sobota 

 

Komisija je v letu 2019 prejela prijavo zoper Mestno občino Murska Sobota (MOMS) zaradi suma kršitev 

javnega naročanja pri poslovnem sodelovanju z določenim poslovnim subjektom. Komisija je v postopku 

pridobila dokumentacijo in pojasnila MOMS in določene poslanske skupine ter vpogledala v javno dostopne 

podatke. Komisija v postopku ni zaznala kršitev določb ZIntPK, zato je postopek ustavila. Komisija pa je 

zaznala korupcijska tveganja pri oddajanju javnih naročil na podlagi 11. člena Notranjega navodila za oddajo 

javnih naročil, za katera ni potrebna objava na portalu javnih naročil, zato je MOMS izdala priporočila. Komisija 

je ugotovila, da oddajanje naročil mestne občine na način, da je k oddaji ponudbe povabila zgolj enega 

ponudnika, pri čemer pa ni utemeljila ocene gospodarnosti takšnega ravnanja, predstavlja korupcijsko tveganje. 

Na ta način se namreč ustvarja videz netransparentnega javnega naročanja, neenakopravne obravnave 

ponudnikov, negospodarnosti in onemogočanja konkurence med ponudniki ter se znižuje preglednost 

naročanja, kar pa omogoča izbiro točno določenega, ne nujno najboljšega, ponudnika in izključitev preostalih 

ponudnikov. Zaradi vsega navedenega je pomembno, da naročnik argumentirano pojasni razloge, zaradi 

katerih se je odločil za izbiro takšnih postopkov, česar pa občina v konkretnih primerih ni storila. Glede na 

zaznana korupcijska tveganja je Komisija tako občini priporočila, naj v luči transparentnosti v vseh postopkih 

naročanja, ki jih vodi po 11. členu Notranjega navodila za oddajo javnih naročil, za katere ni potrebna objava na 
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portalu javnih naročil, argumentirano pojasni razloge, zaradi katerih se je odločila za tovrsten način javnega 

naročanja in da se poslužuje takšnega načina javnega naročanja zgolj izjemoma in ne praviloma. Občini je 

Komisija tudi predlagala, naj prouči, ali bi bilo treba predmetno navodilo dopolniti, in naj ugotovljena korupcijska 

tveganja opredeli v načrtu integritete. 

 

Senat Komisije je na 3. seji, dne 21. 1. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi;  

- v povezavi z zadevo se izdajo priporočila določeni lokalni skupnosti;  

- določeni lokalni skupnosti se predlaga, da prouči, ali bi bilo potrebno navodilo dopolniti, in da opredeli 

ugotovljena korupcijska tveganja v načrtu integritete; 

- posreduje se informacija Računskemu sodišču. 

 

 

3. Sum kršitve določb ZIntPK pri imenovanju ravnatelja vrtca v Občini Logatec  

 

Komisija je decembra 2018 sprejela sklep o uvedbi preiskave v zvezi z vplivanjem v postopku imenovanja 

ravnatelja Vrtca Kurirček Logatec v maju in juniju 2015, in sicer je bil podan sum kršitve tako v zvezi z 

vplivanjem na člane Občine Logatec v svetu zavoda, kot tudi na druge člane sveta zavoda. Komisija je v 

postopku pridobila podatke ter dokumentacijo od Vrtca Kurirček Logatec, vpogledala v druge javno dostopne 

podatke ter pridobila in preučila tudi drugo dokumentacijo. Komisija je postopek ustavila iz razlogov po 

dvanajstem odstavku 13. člena ZIntPK, ki določa, da Komisija ne obravnava zadev, če je od dogodka, na 

katerega se zadeva nanaša, preteklo več kot pet let. Je pa Komisija v okviru postopka zaznala ravnanja, ki 

predstavljajo tveganje za nastanek kršitve tudi v okviru postopkov imenovanj ravnateljev drugih javnih vrtcev in 

osnovnih šol, kjer je ustanoviteljica občina, zato je za odpravo tveganj nastanka kršitev iz pristojnosti Komisije 

občinam izdala priporočilo. 

Senat Komisije je na 3. seji, dne 21. 1. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi; 

- v povezavi z zadevo se izdajo priporočila lokalnim skupnostim; 

- priporočila se objavijo na spletni strani Komisije; 

- priporočila se posreduje v vednost Inšpektoratu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport; 

- o zaključku postopka se obvesti obravnavani osebi. 

  

 

4. Sum kršitev integritete javnega sektorja v okviru nabav zaščitne opreme 

 

Komisija je v okviru izvedbe tematskega nadzora nabav zaščitne opreme, potrebne pri obvladovanju širjenja 

nalezljive bolezni COVID-19, zaznala sum kršitve integritete javnega sektorja skladno z določbami ZIntPK pri 

ravnanju zunanjega sodelavca Zavoda RS za blagovne rezerve in v zvezi s tem uvedla preiskavo. Po uvedbi 

preiskave je 17. 11. 2020 začela veljati novela ZIntPK, ki je spremenila pristojnost Komisije v postopkih, ki jih 

vodi zaradi suma kršitve integritete, in sicer tako, da je mogoče postopek preiskave voditi zgolj zoper uradne 

osebe. Ker zunanji sodelavec Zavoda RS za blagovne rezerve ni uradna oseba v skladu z določbami ZIntPK, je 

Komisija postopek ustavila. Je pa Komisija v okviru obravnave zadeve zaznala tveganja za nastanek kršitev iz 

pristojnosti Komisije, ki se nanašajo na izvajanje pristojnosti in nalog Zavoda RS za blagovne rezerve, zato je 
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Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve izdala 

priporočila. 

 

Senat Komisije je na 4. seji, dne 28. 1. 2021, sprejel naslednja sklepa: 

- postopek se ustavi;  

- izdajo se priporočila pristojnemu ministrstvu in javnemu gospodarskemu zavodu.  

 

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki: 4 

Področje število 

Nasprotje interesov 2 

Darila 1 

Premoženjsko stanje 1 

Skupno število uvedenih prekrškovnih postopkov 4 

 

2. Izdane odločbe o prekršku: 1 

Področje število 

Nasprotje interesov  1 

Skupno število izdanih odločb o prekršku 1 

 

3. Izrečena opozorila po ZP-1: 4 

Področje število 

Lobiranje  3 

Premoženjsko stanje 1 

Skupno število izrečenih opozoril 4 

 


