
 



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 2 

 
  

Poročilo o sprejetih zadevah na sejah senata Komisije v januarju 2023 

1. Sum kršitve določb o nasprotju interesov na MJU 

Komisija je v letu 2022 na podlagi prejete prijave začela postopek predhodnega preizkusa zaradi suma kršitve 

določb o nasprotju interesov člana in predsednika natečajne komisije Javnega anonimnega natečaja  - »Ureditev 

prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana« Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU). V 

predhodnem preizkusu je pridobila pojasnila od MJU in člana strokovne komisije ter vpogledala v Poslovni register 

Slovenije. Ugotovila je neskladje Pravilnika o izvedbi javnega natečaja z določbami ZIntPK, zato je MJU priporočila 

dopolnitev oziroma spremembo pravilnika. Prav tako je MJU priporočila, naj člane strokovnih komisij ob imenovanju 

v strokovno komisijo poučijo o tem, naj bodo pri delovanju v strokovni komisiji pozorni na vse relevantne okoliščine 

(zasebne interese), ki bi lahko vplivale na njihovo nepristransko in objektivno opravljanje nalog, in da naj v primeru 

nastanka teh okoliščin nemudoma to sporočijo preostalim članom strokovne komisije in organu, ki ga je imenoval 

v strokovno komisijo. V postopku pa ni zaznala kršitev določil ZIntPK, zato je postopek v zadevi ustavila.  

Senat Komisije je na 2. seji dne 10. 1. 2023 sprejel naslednje sklepe: 

- postopek predhodnega preizkusa se ustavi, 

- izdajo se priporočila MJU, 

- preuči se možnost uvedbe prekrškovnega postopka, 

- o zaključku postopka se obvesti prijavitelja. 

2. Sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določenega 

zavoda 

Komisija je v letu 2021 na podlagi prejete prijave začela postopek zaradi suma kršitev določb glede dolžnega 

izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določenega zavoda. Komisija je ugotovila, da se je obravnavana 

oseba znašla v okoliščinah nasprotja interesov, pri tem pa ni storila vsega, da se temu izogne, s čimer je ravnala v 

nasprotju z določbami 37. člena ZIntPK. 

Senat Komisije je na 2. seji dne 10. 1. 2023 sprejel naslednji sklep: 

- sprejmejo se ugotovitve o konkretnem primeru in se s pravnim poukom vročijo obravnavani uradni osebi. 

3. Sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov v določeni občini 

Komisija je v letu 2022 na podlagi prejete prijave začela postopek zaradi suma kršitev določb glede dolžnega 

izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene občine. Komisija je ugotovila, da se je obravnavana oseba 

znašla v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov, in ni storila vsega, da se temu izogne, s čimer je ravnala 

v nasprotju z določbami 37. člena ZIntPK. 

Senat Komisije je na 2. seji dne 10. 1. 2023 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. 
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4. Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij 

Senat Komisije je na 4. seji dne 26. 1. 2023 sprejel Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij, ki ga je Komisija 

pripravila z namenom celostne predstavitve instituta in učinkovitega tolmačenja posameznih določb ZIntPK, ki ga 

urejajo. Sistemsko pojasnilo služi kot pomoč funkcionarjem pri boljšem razumevanju zakonskih določb in 

obveznosti, ki iz njih izhajajo. Sistemsko pojasnilo je za lažje razumevanje zakonskih določb priročniško naravnano 

in vsebuje tudi odgovore na konkretne dileme zavezancev ter primere iz prakse 

Obvestilo z natančnejšim pojasnilom in povezavo do sistemskega pojasnila je Komisija objavila na svoji spletni 

strani. 

Zaključeni postopki, o začetku katerih je bila javnost že seznanjena 

1. Zaključen postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov pri direktorici javnega zavoda Zdravstveni 

dom Ljubljana 

Komisija je decembra 2022 na podlagi ponovne prijave (prvič je podobno zadevo obravnavala že v letu 2020, niti 

takrat kršitev ni ugotovila) začela postopek predhodnega preizkusa zaradi suma kršitev določb glede dolžnega 

izogibanja nasprotju interesov direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (ZD Ljubljana) Antonije 

Poplas Susič. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da je direktorica ZD Ljubljana, kjer torej opravlja poslovodno funkcijo, 

obenem vpisana tudi kot edina ustanoviteljica Zdravstvenega zavoda Multimedicus, v katerem prav tako opravlja 

poslovodno funkcijo. Komisija je v okviru postopka vpogledala v sodni register in aplikacijo Erar ter za dodatna 

pojasnila in dokumentacijo zaprosila tudi ZD Ljubljana. 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 pristojno reševanje / informacijo Svetu ZD Ljubljana. 

Komisija je o zaključku zadeve seznanila javnost s sporočilom za medije in z objavo na svoji spletni strani. 

2. Zaključen postopek v zvezi s sumi nepravilnosti na NIJZ 

Komisija je junija 2022 na podlagi prijave uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z očitki o domnevnih 

nepravilnostih pri pravnem poslu med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in družbo NSM, d.o.o., 

oziroma natančneje z očitki o sumu nasprotja interesov med Milanom Krekom, direktorjem NIJZ, in Dejanom 

Steinbuchom, družbenikom družbe NSM, d.o.o. V določenem delu prijave je zaznala znake kršitev predpisov ali 

druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov (iz prijave so izhajali očitki o sumu kaznivih dejanj, ki se 

preganjajo po uradni dolžnosti, za katere je primarno pristojna Policija), zato je zadevo odstopila v pristojno 

reševanje Policiji. V okviru svojih pristojnosti pa je preverila tako očitke, vezane na kršitev določb Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije o nasprotju interesov, kot tudi glede kršitev integritete. Po pregledu 

razpoložljive dokumentacije in preverjanju vseh okoliščin je ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za 

utemeljen sum kršitev iz njenih pristojnosti, zato je postopek ustavila.   
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Prekrškovna statistika 

1.  Uvedeni prekrškovni postopki: 2 

Področje število 

Nasprotje interesov 1 

Omejitve poslovanja 1 

 

2. Izrečena opozorila po ZP-1: 4 

Področje število 

Nasprotje interesov 4 

 

 

 


