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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v novembru 2020 

 

V mesecu novembru 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 obravnaval 41 zadev. V okviru obravnavanih zadev Komisija v 
nadaljevanju posebej izpostavlja naslednje zadeve s področja izvajanja določb Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK). 

 

1. Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotja interesov 
 
Komisija je v okviru iniciative Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020, ki je potekal med 16. in 20. 
novembrom, sprejela Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih 
postopkih za člane organov vodenja in nadzora v družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč 
vpliv država ali lokalna skupnost. Dokument je Komisija pripravila kot podlago za spletni seminar na to temo, ki 
ga je 20. 11. 2020 izvedla v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije.  

Senat Komisije je na 27. seji, dne 6. 11. 2020, sprejel naslednje sklepe: 

- sprejme se Pojasnilo ter se ga posreduje določeni organizaciji; 
- pojasnilo se objavi kot gradivo v okviru navedenega webinarja; 
- pojasnilo se objavi na spletni strani Komisije. 

 

2. Kršitev določb ZintPK s področja nezdružljivosti funkcij v Občini Lendava 
 
Komisija je v letu 2020 prejela prijavo o domnevni nezdružljivosti funkcij župana Občine Lendava, ki naj bi poleg 
te funkcije opravljal še funkcijo člana sveta samoupravne narodne skupnosti. Komisija je v postopku vpogledala 
v javno dostopne baze podatkov ter pridobila pojasnila od Občine Lendava in od samoupravne narodne 
skupnosti. Komisija je ugotovila, da poklicni župan Občine Lendava,  s tem, ko poleg funkcije župana obenem 
opravlja tudi funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, ki je oseba 
javnega prava, krši prvi odstavek 27. člena ZIntPK. Županu Občine Lendava je Komisija zaradi ugotovljene 
nezdružljivosti funkcije poklicnega župana s članstvom v svetu osebe javnega prava na podlagi prvega 
odstavka 29. člena ZIntPK izdala opozorilo, da v roku treh mesecev odpravi nezdružljivost.  
 
Senat Komisije je na 29. seji, dne 18. 11. 2020, sprejel naslednja sklepa: 

- sprejmejo se ugotovitve o konkretnem primeru;  
- določenemu poklicnemu funkcionarju se izda opozorilo, v katerem se mu določi tri mesečni rok za 

odpravo nezdružljivosti. 
 

3. Sum kršitve integritete javnega sektorja v Občini Izola 
 
V okviru druge zadeve, ki jo vodi Komisija, je bil na podlagi pridobljenega gradiva zaznan sum kršitve integritete 
javnega sektorja skladno z ZIntPK uradne osebe Občine Izola v zvezi z urejanjem rezervacije nočitve. Komisija 
je v zadevi pridobila dodatno dokumentacijo in pojasnila. Postopek suma kršitve integritete uradne osebe javne 
uslužbenke – v funkciji vodje kabineta župana – Občine Izola je Komisija ustavila, saj na podlagi razpoložljive 
dokumentacije ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in 
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odgovornostjo javne uslužbenke. Komisija je v postopku zaznala korupcijska tveganja glede dolžne skrbnosti in 
vestnosti za zakonito, gospodarno, upravičeno in namensko porabo proračunskih sredstev ter bo Občini Izola v 
zvezi s tem po zaključku vseh postopkov izdala priporočila.  

Senat Komisije je na 29. seji, dne 18. 11. 2020, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek suma kršitve integritete določene uradne osebe se ustavi, saj na podlagi Komisiji 
razpoložljive dokumentacije ni moč utemeljiti ravnanja v nasprotju s pričakovanim delovanjem in 
odgovornostjo javne uslužbenke;  

- po zaključku vseh postopkov glede dolžne skrbnosti in vestnosti za zakonito, gospodarno, upravičeno 
in namensko porabo proračunskih sredstev se izda priporočila določeni samoupravni lokalni skupnosti; 

- po zaključku vseh postopkov se določeni samoupravni lokalni skupnosti dodatno priporoči, da v okviru 
svojega načrta integritete preuči zaznana tveganja glede potrjevanja oziroma odreditve plačila storitev 
in Komisijo obvesti o sprejetih ukrepih najkasneje v treh mesecih od prejema priporočila; 

- o zaključku zadeve se obvesti obravnavano osebo; 
- zadevo se odstopi določenemu državnemu organu.  

 
 

4. Sum nepravilnosti v Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov  
 
Komisija je prejela prijavo, v kateri je prijavitelj navajal očitke o domnevni »črni« gradnji na kmetijskem 
zemljišču, ki je v lasti države oziroma v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: 
Sklad). Pri obravnavi prijave so bile opravljene poizvedbe in pridobljena dokumentacija pri Upravni enoti Piran, 
Inšpektoratu RS za okolje in prostor in prostor ter Skladu. Komisija v obravnavani zadevi ni zaznala kršitev 
določb ZIntPK, zaradi česar je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pa je pripravila in 
posredovala priporočila Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstvu za okolje in prostor ter v vednost Vladi Republike Slovenije.  
 
Senat Komisije je na 29. seji, dne 18. 11. 2020, sprejel naslednje sklepe: 

- 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 priporočilo določenim ministrstvom ter določenemu javnemu zavodu 
glede reševanja nelegalnih posegov in gospodarnejšega ravnanja z zemljišči ter se jim priporoči, da v 
roku treh mesecev obvestijo Komisijo o ugotovitvah in ukrepih; 

- priporočilo se v vednost posreduje določenemu organu državne uprave.  
 
 

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki: 0 

2. Izdane odločbe o prekršku: 0 

3. Izrečena opozorila po ZP-1 

Področje število 

Nasprotje interesov  1 

Skupno število vseh izrečenih opozoril 1 

 


