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Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v avgustu 2022 

1. Kršitev določb omejitev poslovanja v določeni občini 

Komisija je marca 2022 na lastno pobudo uvedla postopek predhodnega preizkusa poslovanja določene občine 

zaradi suma kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja. V predhodnem preizkusu in v preiskavi je 

Komisija na podlagi 16. člena ZIntPK pridobila vso relevantno dokumentacijo ter izpise iz Poslovnega registra 

Slovenije, aplikacije ERAR in uradne spletne strani občine. Ugotovila je, da je občina, s tem, ko je sklenila posel z 

določeno družbo, s katero je lastniško povezan občinski svetnik obravnavane občine, kršila prvi odstavek 35. 

člena ZIntPK . 

Senat Komisije je na 30. seji dne 11. 8. 2022 sprejel naslednje sklepe: 

- sprejmejo se ugotovitve o konkretnem primeru in se s pravnim poukom vročijo odgovorni osebi, 

- določeno občino se pozove k uveljavljanju ničnosti nezakonito sklenjenih poslov, 

- 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. 

2. Dovoljenje za opravljanje dodatne dejavnosti funkcionarja Ministrstva za finance 

Senat Komisije je na 30. seji dne 11. 8. 2022 na podlagi prejete vloge poklicni funkcionarki Ministrstva za finance 

izdal dovoljenje za opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka. Ker Komisija 

ocenjuje, da v konkretnem primeru ni možnosti, da bi opravljanje strokovne dejavnosti izvajanja predavanj, 

svetovanja in izvajanja usposabljanj lahko vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije 

funkcionarke in da bi izdaja dovoljenja povečala korupcijska tveganja ali ogrozila integriteto opravljanja te 

funkcije, je izdala odločbo/dovoljenje na podlagi četrtega odstavka 26. člena ZIntPK in 207. člena ZUP v povezavi 

s 15. členom ZintPK. 

Zaključeni postopki, o začetku katerih je bila javnost že seznanjena 

 

1. Zaključen postopek v zvezi z revizijo Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom 

izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v RS 

Komisija je junija letos uvedla predhodni preizkus na podlagi prijave, iz katere so izhajali očitki glede nasprotja 

interesov oziroma elementov korupcije v primeru revizije Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom 

izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum o 

medsebojnem sodelovanju), ki je bil sklenjen 23. decembra 2020 med Ministrstvom za notranje zadeve, 

Ministrstvom za infrastrukturo, Policijo in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. Komisija je v okviru 

postopka preučila Sporazum o medsebojnem sodelovanju in ostalo relevantno dokumentacijo. Ugotovila je, da 

navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije na področju nasprotja 

interesov, zato je postopek ustavila. Ker pa je bilo ugotovljeno, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve 

kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, je Komisija prijavo odstopila v pristojno 

reševanje Specializiranemu državnemu tožilstvu. 

O zaključku zadeve je Komisija javnost obvestila na svoji spletni strani. 

https://www.kpk-rs.si/blog/2022/08/09/zakljucen-postopek-v-zvezi-z-revizijo-sporazuma-o-medsebojnem-sodelovanju-z-namenom-izboljsanja-varnosti-na-avtocestah-in-hitrih-cestah-v-republiki-sloveniji/
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2. Zaključen postopek v zvezi z najemom odvetniških storitev s strani HSE 

Komisija je zaključila z obravnavo prijave sumov nepravilnosti v primeru najema odvetniških storitev s strani 

državnega energetskega podjetja HSE, d. o. o., pri določeni odvetniški pisarni. Komisija 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 predhodni preizkus uvedla na podlagi decembra lani prejete prijave. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da 

HSE, d. o. o., plačuje odvetniške storitve za Roka Snežiča v tožbah proti novinarjem in opoziciji z najemom 

določene odvetniške pisarne. Komisija je v okviru postopka pridobila pojasnilo HSE, d. o. o., in vso relevantno 

dokumentacijo. Na podlagi predhodnega preizkusa prijave je bilo tako ugotovljeno, da navedbe iz prijave ne 

dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije, prav tako na podlagi prejete dokumentacije ni 

bilo zaznanih kršitev predpisov iz pristojnosti drugih organov. 

3. Zaključen postopek v zvezi z očitki pri zaposlovanju v Kabinetu MDDSZEM 

Komisija je zaključila z obravnavo junija letos prejete prijave glede očitkov o zaposlitvi Maje Tašner Vatovec v 

Kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZEM). Iz očitkov v 

prijavi je izhajalo, da naj bi do zaposlitve prišlo zaradi političnih povezav med zakoncema Majo Tašner Vatovec in 

Matejem Tašner Vatovcem z ministrom Luko Mescem. Komisija je okviru predhodnega preizkusa prijave od 

MDDSZEM pridobila pojasnila, iz katerih izhaja, da gre v primeru omenjene zaposlitve za zaposlitev v Kabinetu 

ministra, in sicer na podlagi prve točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki se 

skladno s prvim odstavkom 69. člena ZJU sklene najdlje za čas trajanja funkcije funkcionarja. Komisija je 

ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije, zato je 

postopek ustavila.  

O zaključku zadeve je Komisija javnost obvestila na svoji spletni strani. 

 

Prekrškovna statistika 

1. Uvedeni prekrškovni postopki: 7 

Področje število 

Premoženjsko stanje 7 

Skupno število uvedenih prekrškovnih postopkov 7 

 

2. Izdane odločbe o prekršku: 0 

Področje število 

Protikorupcijska klavzula 0 

Premoženjsko stanje 0 

Skupno število izdanih odločb 0 

 

https://www.kpk-rs.si/blog/2022/08/10/komisija-zakljucila-postopek-v-zvezi-z-ocitki-pri-zaposlovanju-v-kabinetu-ministra-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
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3. Izrečena opozorila po ZP-1: 1 

Področje število 

Premoženjsko stanje 1 

Skupno število izrečenih opozoril 1 

 


