
Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v septembru 2021 

V mesecu septembru 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 3 rednih in 2 dopisnih sejah obravnaval 9 zadev. V okviru obravnavanih zadev Komisija v nadaljevanju 

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

korupcije (ZIntPK): 

 

1. Sum kršitev iz pristojnosti Komisije pri prodaji določenega hotela  

Komisija je v letu 2017 na podlagi prejete prijave začela s postopkom obravnave zadeve glede suma kršitev iz 

pristojnosti Komisije pri prodaji določenega hotela. V okviru obravnave zadeve je Komisija pridobila vso 

relevantno dokumentacijo, podatke in dokumentacijo od DUTB in Generalne policijske uprave ter vpogledala v 

javno dostopno zemljiško knjigo na portalu E-Sodstvo. V predhodnem preizkusu prijave je bilo ugotovljeno, da v 

zvezi s prodajo terjatev določene družbe iz prijave že poteka predkazenski postopek, tako da ni podanih 

razlogov, da bi se postopek vodil ločeno. Ugotovljene pa so bile okoliščine, ki bi lahko predstavljale tudi 

odškodninsko odgovornost vpletenih oseb, zato je Komisija odločila, da se ugotovitve v zvezi s prodajo terjatev 

do določene družbe posreduje Ministrstvu za finance in se mu predlaga izvedbo nadzora skladno z določbami 

drugega odstavka 4. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). Prav tako 

se Ministrstvu za finance predlaga, da poda organom DUTB usmeritve glede odprave vseh nepravilnosti, če te še 

niso bile odpravljene, oziroma glede uveljavljanja morebitnih odškodninskih zahtevkov. 

Senat Komisije je na 39. seji, dne 3. 9. 2021, sprejel naslednje sklepe: 

- postopek se ustavi, 

- ugotovitve Komisije se odstopijo pristojnemu organu, s predlogom za izvedbo nadzora; 

- ugotovitve se posredujejo določeni preiskovalni komisiji Državnega zbora. 

 

2. Sum kršitev ZIntPK pri imenovanju ravnatelja OŠ Alojza Gradnika Dobrovo  

Komisija je v letu 2021 na podlagi več prejetih prijav začela s postopkom obravnave zadeve imenovanja 

ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo glede suma kršitev iz njene pristojnosti. V okviru postopkov 

obravnavane zadeve v zvezi z očitki glede izbire ravnatelja s strani Sveta zavoda OŠ Dobrovo in ravnanj 

predsednice Sveta OŠ Dobrovo ni zaznala kršitev iz svoje pristojnosti, zato je v tem delu postopek ustavila, 

medtem ko je v zvezi z očitki, ki se nanašajo na vplivanje na izbiro kandidata za ravnatelja OŠ Dobrovo, 

predlagala uvedbo postopka preiskave zaradi suma kršitve integritete uradne osebe. 

Senat Komisije je na 41. seji, dne 17. 9. 2021, sprejel naslednja sklepa: 

- postopek v zvezi z očitki glede izbire ravnatelja in ravnanji predsednice Sveta OŠ Dobrovo pred 

Komisijo se ustavi, 

- v zvezi z očitki, povezanimi z vplivanjem v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Dobrovo, se 

pripravi predlog za uvedbo postopka zaradi suma kršitve integritete uradne osebe. 

 

 

 

 



3. Sum korupcije pri oddaji nepremičnine v Občini Piran 

Komisija je v letu 2021 na podlagi prejete prijave začela postopek zaradi suma korupcije pri oddaji poslovnega 

prostora v lasti Občine Piran. Ker v okviru postopkov obravnavane zadeve na podlagi ugotovljenih dejstev in 

okoliščin ni zaznala kršitev določil ZIntPK ali druge zakonodaje, je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih 

tveganj pa je Občini Piran priporočila, naj postopke prodaje in oddaje stvarnega premoženja vodi skladno z 

določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, prav tako pa naj razpisne 

pogoje oblikuje tako, da bodo jasni in določni, s čimer bo zagotovljena enaka obravnava in konkurenčnost 

udeležencev v postopkih razpolaganja s stvarnim premoženjem. 

Senat Komisije je na 43. seji, dne 28. 9. 2021, sprejel naslednje sklepe: 
- postopek se ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev 

iz pristojnosti Komisije; 

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji se Občini Piran izda priporočilo, 

- Občini Piran se predlaga opredelitev do identificiranih tveganj in kršitev v predmetni zadevi, 

- prijavitelja se seznani, da lahko kot oškodovanec glede izrečenih groženj vloži pri tožilstvu predlog za 

pregon kaznivega dejanja, 

- del prijave v zvezi z očitkom, da je določeno podjetje uporabljalo poslovne prostore v lasti občine brez 

pravne podlage, se odstopi Nadzornemu odboru Občine Piran. 

 

4. Sum kršitve integritete javnega sektorja 

 

Komisija je na podlagi objav v medijih v letu 2019 začela postopek zaradi suma kršitve integritete javnega 

sektorja pri uradnih osebah določene družbe v lasti Republike Slovenije. Postopek je bil zaključen s sprejemom 

ugotovitev o konkretnem primeru.   

Senat Komisije je na 43. seji, dne 28. 9. 2021, sprejel naslednja sklepa: 

- sprejmejo se Ugotovitve o konkretnem primeru in se vročijo obravnavanim osebam, 

- Ugotovitve o konkretnem primeru se, skladno z določbo šestega odstavka 11. člena ZIntPK, po preteku 

roka za vložitev tožbe v upravnem sporu oziroma po odločitvi sodišča, predstavijo javnosti z objavo na 

spletni strani Komisije oziroma se ravna v skladu s sedmim odstavkom 11. člena ZIntPK. 

 

Zaključeni postopki, o začetku katerih je bila javnost že seznanjena 

 

1. Kršitev integritete nekdanjega državnega sekretarja na MGRT 

 

Komisija je v letu 2020 na osnovi objav v medijih, prejetih prijav in javnega razkritja podatkov pridobila informacije 

o sumih kršitev, izvedla tematski nadzor v Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve (ZRSBR) in drugih 

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

bolezni COVID-19. V okviru tematskega nadzora je Komisija pridobila vso relevantno dokumentacijo, podatke in 

pojasnila ZRSBR in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).  

 

V okviru preiskave, povezane z nabavami zaščitne opreme, je ugotovila kršitev integritete nekdanjega državnega 

sekretarja na MGRT Aleša Cantaruttija, ki je kršil 17. člen Zakona o državni upravi in prekoračil svoje pristojnosti 

ter s tem ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo državnega sekretarja, kar predstavlja 

kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.  

 



Komisija je o ugotovitvah v predmetni zadevi obvestila medije in jih objavila na svoji spletni strani: 

https://www.kpk-rs.si/blog/2021/09/27/komisija-ugotovila-krsitev-integritete-nekdanjega-drzavnega-sekretarja-na-

mgrt/ 

 

2. Sum nepravilnosti na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  

 

Komisija je v letu 2021 prejela dve prijavi glede suma obstoja nasprotja interesov pri uradnih osebah Sektorja za 

zdravje in dobrobit živali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in sicer v zvezi z 

inšpekcijskim nadzorom nad določenim zavetiščem za živali, ki posledično naj ne bi bil izpeljan skladno z 

zakonskimi predpisi oziroma malomarno in nestrokovno. V predhodnem preizkusu prijav na podlagi podatkov iz 

prijave ter pridobljenih javno dostopnih podatkov ni bilo mogoče potrditi suma kršitev iz pristojnosti Komisije, zato 

Komisija prijav ni sprejela v obravnavo.   

 

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki: 4 

Področje število 

Protikorupcijska klavzula 2 

Omejitve poslovanja 1 

Nasprotje interesov 1 

Skupno število uvedenih prekrškovnih postopkov 4 

 

2. Izdane odločbe o prekršku: 0 

3. Izrečena opozorila po ZP-1: 4 

Področje število 

Nasprotje interesov 2 

Omejitve poslovanja 1 

Lobiranje 1 

Skupno število izrečenih opozoril 4 
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