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Omejitev poslovanja

35. člen

(omejitve poslovanja in posledice kršitev)

(1) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan 

postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki 

urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja 

koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme 

naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih 

partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic 

subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali 

organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti 

zastopnik ali
- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet 

odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju ali kapitalu.
...



Omejitev poslovanja

35. člen

(omejitve poslovanja in posledice kršitev)

...

(5) Funkcionarji v enem mesecu po nastopu funkcije, nato pa 

najkasneje v osmih dneh po vsaki spremembi, organu, v 

katerem opravljajo funkcijo, posredujejo naziv, matično 

številko in sedež subjektov, s katerimi so oni in njihovi 

družinski člani v razmerju iz prvega odstavka tega člena. 

Organ seznam subjektov iz prejšnjega stavka tega člena 

posreduje komisiji najkasneje v 15 dneh od prejema podatkov 

oziroma obvestila o spremembi subjektov. Komisija seznam 

subjektov iz prvega stavka tega odstavka mesečno objavlja na 

svoji spletni strani.
...



Seznam omejitev poslovanja



Supervizor v strojno berljivi obliki



Pregled prijavljenih omejitev



Pregled prijavljenih omejitev



Pregled prijavljenih omejitev



● Za namene »čiščenja« najprej pridobimo Register 
proračunskih uporabnikov (na spletu) in Poslovni register 
Slovenije (po ZDIJZ)...

● V prvem koraku najprej:
● izločimo prejemnike, ki so proračunski uporabniki;
● izločimo poslovne subjekte, kjer so bili ustanovitelji ali 

soustanovitelji proračunski uporabniki;
● za ostale prejemnike dodamo tip poslovnega subjekta, za 

društva dodamo tip društva;
● izločimo »društva v javnem interesu« (gasilska društva, 

lovska društva, ribiška društva in invalidska društva);
● izločimo politične stranke.

Čiščenje podatkov



Čiščenje podatkov



● Število vseh organov, ki so prijavili omejitve poslovanja: 294
● Število vseh organov, kjer so bile zaznane transakcije v letih 

2014 in 2015: 154
● Število organov, kjer je prišlo do suma kršitve (prečiščene 

omejitve): 148

● Znesek transakcij v celotnem letu 2014: 2.912.193,03 EUR
● Znesek transakcij do konca aprila 2015: 1.658.190,47 EUR

● 391 parov PU – podjetje iz seznama. Ali izločimo še kaj?
● vsa preostala društva in klube?
● vse poslovne subjekte, ki imajo v nazivu »javno« in  PRS 

register niso vpisani kot javna podjetja?

Rezultati



Čiščenje podatkov



● Transakcije preostalih ostalih poslovnih subjektov: 
3.510.827,56 EUR.

Rezultati



Pregled namenov nakazil

Serija nakazil v istem znesku 
– nakazuje na periodično 

plačevanje storitev

»VRAČILO VARŠČINE« - verjetno ne gre 
za poslovanje.

»STORITVE F. O.« - storitve fizičnih oseb?



● OBČINA ŠOŠTANJ -> NTS, navtika, trgovina in storitve, d.o.o.
● 2014-09-30, 2.547,99 €
● »ASIGNACIJA«

● OBČINA ŽIRI -> M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.
● 2015-02-23, 4.052,90 €
● »TAX REFUND«

● OBČINA ŽELEZNIKI -> DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski 
aparati, d.o.o.

● 2014-07-30, 20.000,00 €
● »RN41412014042NAKUP ENOSOBNEGA«

Pregledi namenov



● OBČINA SLOVENSKE KONJICE -> MLADINSKI CENTER 
DRAVINJSKE DOLINE
● 2014-11-18, 2.280,00 €
● »PF 2014/8000555 SOF.MLAD.PROGRAMA«

● OBČINA LOVRENC NA POHORJU -> PERGOLA, družba za 
gradbeništvo, posredovanje, trgovino in druge storitve, d.o.o.
● 2014-07-21, 38.253,60 €
● »PLAČILO RAČUNA PF 2011/D000180 004«

● MESTNA OBČINA CELJE, CELJE -> NT&RC Podjetje za časopisno 
in radijsko dejavnost d.o.o. Celje
● 2015-04-10, 3.008,55 €
● »PLAČ.RAČ.-OPRAV.STORITVE«

Pregledi namenov



● OBČINA BRDA -> VINSKA KLET "GORIŠKA BRDA" zadruga, 
kmetijstvo, proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo
● 2014-10-06, 3.518,84 €
● »PL.RAČ. ZA VINO«

● OBČINA KRŠKO -> AVTOBUSNI PREVOZI BOŽIDAR BRAČUN S.P.
● 2015-04-01, 2.787,60 €
● »PREVOZI ŠOL. OTROK 2-2015 2015/300«

● OBČINA BLED -> PROMOTIVA, ORGANIZACIJA DOGODKOV, 
ANTOLIN GREGA S.P.
● 2014-11-13, 3.000,00 €
● »RN?101-2014-OTROŠKI ANIMACIJSKI NA«

Pregledi namenov



● OBČINA ŽALEC -> DRUŠTVO SVETNIKOV SDS ŽALEC:
● 2014-10-27: 622,60 € 2014-06-24: 877,20 €
● 2014-09-22: 877,20 € 2014-05-29: 877,20 €
● 2014-09-02: 877,20 € 2014-04-22: 877,20 €
● 2014-07-11: 877,20 € 2014-03-18: 2.631,60 €

● OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI -> GRAD, računalniški programi in 
inženiring d.d.:
● 2015-04-13: 417,24 € 2014-08-14: 431,88 €
● 2015-03-19: 417,24 € 2014-07-14: 431,88 €
● 2015-02-25: 417,24 € 2014-06-27: 431,88 €
● 2015-01-12: 431,88 € 2014-05-15: 431,88 €
● 2014-12-10: 431,88 € 2014-04-14: 431,88 €
● 2014-12-01: 431,88 € 2014-03-17: 431,88 €
● 2014-10-13: 431,88 € 2014-02-14: 431,88 €
● 2014-09-15: 431,88 € 2014-01-15: 431,88 €

Pregledi namenov



Vprašanja?
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