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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v juliju 2022 

1. Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti dveh funkcionarjev Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport 

Senat Komisije se je na 27. seji dne 11. 7. 2022 na podlagi drugega odstavka 26. člena ZIntPK seznanil s 

prejetimi obvestili dveh poklicnih funkcionarjev Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport (v nadaljevanju: 

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

Komisija je ugotovila, da sta oba funkcionarja pridobila ustrezno dovoljenje delodajalca, Vlade RS, Komisije za 

administrativne zadeve in imenovanja, iz katerega izhaja, da je ta komisija dala funkcionarjema 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 sta funkcionarja Komisijo obvestila o njenem opravljanju pravočasno. 

2. Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti dveh funkcionarjev Ministrstva za zdravje 

Senat Komisije je na 28. seji dne 20. 7. 2022 obravnaval vlogi dveh poklicnih funkcionarjev Ministrstva za zdravje 

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

premoženjske koristi na podlagi četrtega odstavka 26. člena ZIntPK.  

Komisija je ugotovila, da je zdravniški poklic oziroma opravljanje zdravniškega dela dejavnost, ki je v splošnem 

družbenem oziroma javnem interesu, saj je eden izmed najpomembnejših javnih interesov zagotavljanje 

dostopnosti zdravstvene dejavnosti. Komisija je pri presoji upoštevala tudi vidik ohranjanja poklicne kontinuitete – 

ohranjanja zdravniške licence. Prav tako je presojala tudi vsebinsko sorodnost zdravniškega dela in dela 

funkcionarjev in ugotovila, da ni vsebinske sorodnosti, ki bi se kazala v prekrivanju posameznih nalog, opravil ali 

pristojnosti. Dodatno opravljanje dejavnosti v kontekstu delovnih in časovnih obremenitev ne sme vplivati na 

funkcionarjevo opravljanje javne funkcije, o čemer bo lahko presojal delodajalec. Komisija je še ugotovila, da se z 

opravljanjem dopolnilnega dela izpostavljenost korupcijskim tveganjem ne bo povečala, prav tako pa opravljanje 

zdravniške službe ne bi smelo vplivati na videz neodvisnosti in samostojnosti opravljanja dela funkcionarja. 

Seveda pa sta se funkcionarja dolžna izločiti iz postopkov ali odločanja, ki bi se neposredno nanašalo na 

delodajalca, kjer opravljata dodatno dejavnost. Na podlagi navedenega je Komisija sklenila, da so izpolnjeni 

zakonski pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZIntPK za izdajo dovoljenja za opravljanje druge dejavnosti.  

 

3. Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali 

organizacijami javnega sektorja 

Komisija je na 28. seji dne 20. 7. 2022 sprejela posodobitev Sistemskega pojasnila o dolžnosti razkritja lastništva 

ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja. Novo sistemsko pojasnilo nadomešča 

sistemsko pojasnilo z dne 12. 4. 2022. Dokument podrobno pojasnjuje vsebino in obseg šestega odstavka 14. 

člena ZIntPK. Vsebina je posodobljena v skladu s spremembami, ki jih je uvedla novela ZIntPK, in drugimi 

spremembami zakonodaje, ki so bile sprejete naknadno.  

Sistemsko pojasnilo je v veljavo stopilo 3. 8. 2022 in je objavljeno na naslednji povezavi: https://www.kpk-

rs.si/kpk/wp-content/uploads/2022/07/sistemsko-pojasnilo-lasntiska-struktura_oblikovanje.pdf 

 

https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2022/07/sistemsko-pojasnilo-lasntiska-struktura_oblikovanje.pdf
https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2022/07/sistemsko-pojasnilo-lasntiska-struktura_oblikovanje.pdf
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4. Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli 

Komisija je na 28. seji dne 20. 7. 2022 sprejela Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli. Novo sistemsko 

pojasnilo nadomešča sistemsko pojasnilo z dne 12. 4. 2022. Dokument podrobno pojasnjuje vsebino in obseg 

prvih petih odstavkov 14. člena ZIntPK. Vsebina je posodobljena v skladu s spremembami, ki jih je uvedla novela 

ZIntPK, in drugimi spremembami zakonodaje, ki so bile sprejete naknadno. 

Sistemsko pojasnilo je v veljavo stopilo 3. 8. 2022 in je objavljeno na naslednji povezavi: https://www.kpk-

rs.si/kpk/wp-content/uploads/2022/07/sistemsko-pojasnilo-protikorupcijska-klavzula_oblikovanje.pdf 

 

5. Sum kršitev integritete članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d. o. o. 

Komisija je v letu 2021 na podlagi objave v mediju na lastno pobudo začela postopek glede suma kršitev 

integritete uradne osebe v povezavi z izvajanjem vplivanj v postopku imenovanja predsednika uprave družbe 

GEN-I, d.o.o. V predhodnem preizkusu prijave, v katerem je proučila vso relevantno dokumentacijo, ni potrdila 

kršitev iz svoje pristojnosti, zato je postopek v zadevi ustavila. Ker pa je zaznala korupcijska tveganja v zvezi s 

transparentnostjo in sledljivostjo postopka ter enake obravnave kandidatov za člane poslovodstva GEN-I, je 

Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., in nadzornemu svetu družbe GEN energija, d.o.o., izdala priporočila. 

Senat Komisije je na 28. seji dne 20. 7. 2022 sprejel naslednja sklepa: 

- postopek se ustavi, 

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji se Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., in nadzornemu 

svetu družbe GEN energija, d.o.o., izdajo priporočila. 

 

Zaključeni postopki, o začetku katerih je bila javnost že seznanjena 

 

1. Zaključen postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov nekdanjega predsednika Računskega 

sodišča 

Komisija je zaključila z obravnavo prijave iz lanskega leta o domnevnem nasprotju interesov nekdanjega 

predsednika Računskega sodišča pri opravljanju svojega dela zaradi udeležbe na javni razpravi Društva Bodi 

sprememba lani v Kinu Šiška v Ljubljani. V predhodnem preizkusu je ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo 

podlage za utemeljen sum kršitve iz njenih pristojnosti ali kršitve predpisov iz pristojnosti drugih organov.  

Komisija je v postopku proučila pojasnila in dokumentacijo Računskega sodišča in Društva Bodi sprememba ter 

prišla do zaključka, da predstavitev predsednika Računskega sodišča na omenjeni tribuni ni bila politična, temveč 

izključno strokovna – vezana na delovno področje Računskega sodišča. Je pa Komisija ob tem v okviru svoje 

vloge krepitve integritete in delovanja pravne države podala stališče glede javnih nastopov funkcionarjev, ki ga je 

objavila na svoji spletni strani. 

https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2022/07/sistemsko-pojasnilo-protikorupcijska-klavzula_oblikovanje.pdf
https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2022/07/sistemsko-pojasnilo-protikorupcijska-klavzula_oblikovanje.pdf
https://www.kpk-rs.si/blog/2022/01/10/stalisce-komisije-glede-javnih-nastopov-funkcionarjev-v-predvolilnem-casu/
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Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki:  

Področje število 

Omejitve poslovanja 1 

Lobiranje  1 

Skupno število uvedenih prekrškovnih postopkov 2 

 

2. Izdane odločbe o prekršku:  

Področje število 

Nezdružljivost funkcij 1 

Skupno število izdanih odločb 1 

 

3. Izrečena opozorila po ZP-1: 15 

Področje število 

Premoženjsko stanje  4 

Skupno število izrečenih opozoril 4 

 

 


