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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v juniju 2022 

1. Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarja Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 

Senat Komisije se je na 23. seji dne 2. 6. 2022 na podlagi drugega odstavka 26. člena ZIntPK seznanil s prejetim 

obvestilom poklicnega funkcionarja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v 

nadaljevanju: funkcionar) o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali 

premoženjske koristi.  

Funkcionar je opravil enkratno predavanje 21. 4. 2022, o čemer je Komisijo obvestil 16. 5. 2022, po njenem 

pozivu je posredoval tudi Pogodbo o avtorskem delu, s katero je Komisijo obvestil o tem, da je na podlagi te 

pogodbe opravil enkratno predavanje, pri čemer pa ni pridobil dovoljenja delodajalca. V zvezi s tem je Komisija 

ugotovila, da funkcionar Komisije glede opravljanja pedagoške dejavnosti po drugem odstavku 26. člena ZIntPK 

ni obvestil v zakonsko predpisanem roku, in sicer v osmih delovnih dneh od začetka opravljanja dejavnosti, prav 

tako obvestilu ni priložil soglasja delodajalca, je pa navedena dejavnost skladna z drugim odstavkom 26. člena 

ZIntPK, zaradi česar v smislu tretjega odstavka 26. člena ZIntPK ni izpolnjenih pogojev za uvedbo ocene 

nezdružljivosti. 

Komisija je funkcionarja z dopisom ustrezno obvestila glede zakonskih dolžnosti, ki mu jih nalaga drugi odstavek 

26. člena ZIntPK. 

2. Sum nepravilnosti pri javnem naročilu Pedagoške fakultete 

Komisija je v letu 2020 na podlagi prijave uvedla postopek zaradi suma nepravilnosti pri javnem naročilu Univerze 

v Ljubljani, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju: naročnik). V okviru predhodnega preizkusa prejete prijave je 

preučila vsebino prijave, zahtevala podatke, pojasnila in dokumentacijo od naročnika, opravila preverjanje preko 

aplikacije GVIN in se seznanila z odločitvami Državne revizijske komisije (v nadaljevanju: DKOM). Ker Komisija ni 

zaznala kršitev določil ZIntPK, je postopek v zadevi ustavila. 

Senat Komisije je na 23. seji dne 2. 6. 2022 sprejel sklep, da se postopek se ustavi. 

3. Kršitev integritete funkcionarja v določeni občini  

Komisija je v letu 2021 uvedla postopek zaradi suma kršitve integritete funkcionarja določene občine. Na podlagi 

zbranih podatkov in dokumentacije je ugotovila, da se je funkcionar znašel v okoliščinah, ki pomenijo kršitev 

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

Senat Komisije je na 24. seji dne 16. 6. 2022 sprejel naslednja sklepa: 

- sprejmejo se Ugotovitve o konkretnem primeru in se s pravnim poukom vročijo obravnavani uradni osebi, 

- Ugotovitve o konkretnem primeru se skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, 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. 

 



K o m i s i j a  z a  p r e p r e č e v a n j e  k o r u p c i j e  

 

  
Stran 3 

 
  

4. Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarja Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport 

Senat Komisije se je na 25. seji dne 30. 6. 2022 na podlagi drugega odstavka 26. člena ZIntPK seznanil s 

prejetim obvestilom poklicnega funkcionarja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: 

funkcionar) o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi.  

Komisija je ugotovila, da je funkcionar pridobil ustrezno dovoljenje delodajalca, Vlade RS, Komisije za 

administrativne zadeve in imenovanja, iz katerega izhaja, da je Komisija Vlade Republike Slovenije za 

administrativne zadeve in imenovanja dala funkcionarju soglasje za opravljanje pedagoškega (raziskovalnega) 

dela na določeni fakulteti, vendar ne več kot osem ur skupnega tedenskega obsega dopolnilnega dela. Nadalje je 

Komisija ugotovila, da je dejavnost skladna z drugim odstavkom 26. člena ZIntPK in da je funkcionar Komisijo 

obvestil o njenem opravljanju pravočasno. 

5. Sum kršitev ZIntPK pri uradni osebi Osnovne šole Maksa Durjave Maribor 

Komisija je v letu 2021 na podlagi odstopljene prijave začela preiskavo zaradi suma kršitve integritete uradne 

osebe Osnovne šole Maksa Durjave Maribor. Iz prijave so izhajali očitki o nepravilnostih pri najemanju 

odvetniških storitev. Komisija je v okviru preiskave pridobila podatke in dokumentacijo omenjene osnovne šole, 

ker pa kršitev določil ZIntPK ni zaznala, je postopek zoper obravnavano uradno osebo v zadevi ustavila.  

 

Senat Komisije je na 22. seji dne 30. 6. 2022 sprejel naslednja sklepa: 

- postopek predhodnega preizkusa se ustavi, 

- o zaključku postopka se obvesti prijavitelja. 

Zaključeni postopki, o začetku katerih je bila javnost že seznanjena 

 

1. Zaključen postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov predsednika uprave Telekoma Slovenije 

Komisija je v letu 2021 uvedla predhodni preizkus na podlagi prijave, iz katere so izhajali očitki, da naj bi bil 

Cvetko Sršen kot predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d., v nasprotju interesov pri postopku imenovanja 

uprave družbe GEN-I, d. o. o., saj je v obdobju prejetih prijav opravljal tudi funkcijo člana oziroma predsednika 

nadzornega sveta omenjene družbe. Komisija je v okviru postopka vpogledala v bazo podatkov AJPES in za 

dodatna pojasnila zaprosila tudi Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne 

dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije, zato je postopek ustavila. Ker pa je hkrati 

ugotovila, da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih 

organov, je prijavo odstopila v nadaljnje reševanje SDH. 

O zadevi je Komisija javnost obvestila na svoji spletni strani. 

2. Kršitev določb omejitev poslovanja Občine Kamnik 

Komisija je v zvezi s poslovanjem med Občino Kamnik, ki jo zastopa župan Matej Slapar, in podjetjem Gumiks, 

trgovinsko podjetje, d. o. o. (podjetje Gumiks), v začetku leta 2020 uvedla postopek na lastno pobudo, marca 

2020 pa je prejela tudi več prijav glede predmetne zadeve. V okviru predhodnega preizkusa prijave je pridobila 

vsa relevantna pojasnila, dokazila in ostalo dokumentacijo od Občine Kamnik in podjetja Gumiks ter javno 

dostopne podatke iz baz Erar, AJPES in evidenc Komisije. V konkretnem primeru je Občina Kamnik naročala 

blago (zaščitne maske) pri podjetju, s katerim je občinska svetnica občine lastniško in upravljavsko povezana, 

https://www.kpk-rs.si/blog/2022/06/08/komisija-zakljucila-postopek-v-zvezi-s-sumi-nasprotja-interesov-zoper-predsednika-uprave-telekoma-slovenije/
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kljub temu, da je občinska svetnica predhodno občini poročala omejitve poslovanja z omenjenim podjetjem, s 

čimer je Občina Kamnik kršila absolutno prepoved poslovanja, kot izhaja iz prvega odstavka 35. člena ZlntPK. 

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje je 

Komisija na spletni strani objavila Ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, kot 

to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Upravni 

spor zoper ugotovitve ni bil sprožen, zato so te pravnomočne. 

3. Zaključek postopka v zvezi z omejitvami poslovanja nekdanjega predsednika vlade 

Komisija je zaključila postopek v zvezi z neporočanjem o omejitvah poslovanja nekdanjega predsednika vlade 

Janeza Janše, v katerem mu je izdala opozorilo. Komisija je postopek uvedla na podlagi medijskih vprašanj. V 

prekrškovnem postopku je Komisija ugotovila, da med Generalnim sekretariatom Vlade RS in subjekti, za katere 

so takrat veljale omejitve poslovanja, ni prišlo do transakcij. Poleg tega je zakonsko obveznost poročanja 

nekdanji predsednik vlade naknadno izpolnil. Komisija je zato v zadevi za storjeni prekršek Janezu Janši izdala 

opozorilo. 

O zadevi je Komisija javnost obvestila na svoji spletni strani. 

4. Zaključek tudi drugega dela postopka v zvezi s pomorsko pilotažo 

Komisija je zaključila še z drugim delom obravnave prijav iz leta 2019, ki so se nanašale na sum koruptivnega, 

nezakonitega in neetičnega ravnanja ter kršitve s področja lobiranja v zvezi z ustanovitvijo nove državne družbe, 

ki bo poskrbela za pomorsko pilotažo. V okviru zadeve je Komisija pridobila dokumentacijo s strani Ministrstva za 

infrastrukturo, Luke Koper, d. d., SDH in vpogledala v javne evidence Ajpesa. Komisija v zvezi s podanimi očitki 

ni zaznala suma kršitev iz svoje pristojnosti, zato je postopek ustavila (kot smo že poročali), oziroma prijave ni 

sprejela v obravnavo. Komisija je določena dejstva in okoliščine, ki jih je ugotovila v predhodnem preizkusu 

prijave, odstopila SDH v pristojno reševanje. 

O zadevi je Komisija javnost obvestila na svoji spletni strani. 

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki: 5 

Področje število 

Premoženjsko stanje 2 

Nasprotje interesov 1 

Protikorupcijska klavzula 1 

Nezdružljivost opravljanja funkcij 1 

Skupno število uvedenih prekrškovnih postopkov 5 

 

2. Izdane odločbe o prekršku: 2 

https://www.kpk-rs.si/blog/2022/06/13/krsitev-dolocb-omejitev-poslovanja-obcine-kamnik/
https://www.kpk-rs.si/blog/2022/06/20/komisija-zakljucila-postopek-v-zvezi-z-omejitvami-poslovanja-nekdanjega-predsednika-vlade/
https://www.kpk-rs.si/blog/2021/05/31/zakljucen-postopek-v-zvezi-ustanovitvijo-javnega-podjetja-za-pristanisko-pilotazo/
https://www.kpk-rs.si/blog/2022/06/24/zakljucen-tudi-drugi-del-postopka-v-zvezi-s-pomorsko-pilotazo/
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Področje število 

Protikorupcijska klavzula 1 

Premoženjsko stanje 1 

Skupno število izdanih odločb 2 

 

3. Izrečena opozorila po ZP-1: 12 

Področje število 

Omejitve poslovanja  1 

Premoženjsko stanje 11 

Skupno število izrečenih opozoril 12 

 


