
Ptuj • O nezdružljivosti županskih in nadzornih funkcij

Dan pred iztekom mandata (29. septembra) je komisija za preprečevanje korupcije ptujskega župana Šte-
fana Celana opozorila, da funkcija poklicnega župana ni združljiva s članstvom oziroma opravljanjem de-
javnosti nadzora v osebi zasebnega prava. V opozorilu je zahtevala, da mora v tridesetih dneh prenehati
odpravljati nadzorniško funkcijo v delniški družbi Komunalno podjetje Ptuj.

Po zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije po-
klicni funkcionar ne sme biti
član oziroma opravljati de-
javnosti upravljanja, nadzora
ali zastopanja v gospodar-
skih družbah, gospodarskih
interesnih združenjih, zadru-
gah, javnih zavodih, javnih
skladih, javnih agencijah in
drugih osebah javnega ali za-
sebnega prava, razen v dru-
štvih, ustanovah in politič-
nih strankah. Ptujski župan
po mnenju komisije doslej
ni odpravil nezdružljivosti;
po zakonu bi se namreč ne-
zakonito stanje moralo od-
praviti v roku dneh mesecev
po uveljavitvi zakona, ta pa
je začel veljati 5. junija letos.
Omenjene nezakonitosti bi
torej morale biti odpravljene
do 5. avgusta.

Kaj se je torej
dogajalo, da je bila
potrebna ptujska
»afera«?

Sodelavci so ptujskega žu-
pana o nezdružljivosti funkcij
opozorili 16. avgusta, ko se je
vrnil z dopusta, iz Komunal-
nega podjetja Ptuj pa so mu
o tem pisali 19. avgusta. 20.
avgusta jim je odgovoril, da
osebno nima nobenega ra-
zloga, da zakonov ne bi spo-
štoval, zato od te funkcije ne-
preklicno odstopa, odstopno
izjavo pa da bo poslal tudi v
pisni obliki, je še zapisal v
elektronskem sporočilu. Pi-
sno obvestilo je Komunalno
podjetje Ptuj prejelo 10. sep-
tembra. Obvestilo je Čelan
posredoval tudi komisiji za
preprečevanje korupcije, če-
prav zakon tega izrecno ne
zahteva, saj komisija skladno
z zakonom razpolaga z dolo-
čenimi podatki o položajih
funkcionarjev, ti pa naj bi

zajemali tudi članstva v orga-
nih gospodarskih družb, kar
je eden izmed virov za posto-
panje komisije.

»V 28. členu zakona o inte-
griteti in preprečevanju ko-
rupcije je razvidno, da bi od-
govorni v Komunalnem pod-
jetju Ptuj morali izvesti vse
nadaljnje postopke; Komisija
za preprečevanje korupcije
bi jih po določilih 29. člena
omenjenega zakona morala
pozvati, da to opravijo. Zakaj
je komisija za preprečevanje
korupcije šele v septembru
pozvala neposredno mene,
da se izrečem o odstopu s te
funkcije, mi sicer ni znano.
Kljub nejasnostim sem komi-
siji 2. septembra poslal odgo-
vore na njihova vprašanja. V
tem dopisu sem jih seznanil,
da opravljam župansko funk-
cijo profesionalno. Hkrati
pa sem jih obvestil, da me je
vlada RS na podlagi zakona o
integriteti in preprečevanju
korupcije odstavila z mesta
predsednika nadzornega sve-
ta. Vsebina opozorila števil-
ka 1, ki je bila objavljena na
spletnih straneh, mi iz proce-
duralnega procesa ni jasna.
Nikjer v zakonu namreč ne
piše, da sem kot funkcionar,
ki je podal Komunalnemu
podjetju Ptuj pisno nepre-
klicno izjavo o odstopu s te



funkcije, dolžan o tem obve-
ščati še komisijo za prepreče-
vanje korupcije, predsednika
vlade, Agencijo za plačilni
promet in ne vem še koga. Žal
si tega početja brez priokusa
predvolilnega golaža pač ne
znam pojasniti,« je ptujski žu-
pan povedal takoj po tem, ko
je vsebina opozorila prišla v
javnost. Od vlade in komisije
za preprečevanje korupcije
pa je zahteval, da ga kot pred-
stavnika ustanovitelja razreši
tudi vseh obveznosti in od-
govornosti, ker ne želi kazen-
sko odgovarjati za morebitne
nepravilnosti, ki bi se lahko
zgodile v pravni osebi, kate-
re večinski lastnik je občina.
Zahteva spremembo kazen-
skega zakonika in ostalih s
tem povezanih dokumentov,
da bodo za poslovanje od-
govarjali tisti, ki so jim dali
upravljanje teh pravnih oseb
v roke.

Kdo je (bil)
v nadzornem svetu
KP Ptuj

Do uveljavitve zakona o
integriteti in nezdružljivosti
funkcij je nadzorni svet delni-
ške družbe Komunalno pod-
jetje Ptuj deloval v sestavi:
Štefan Čelan, župan MO Ptuj
(predsednik), Drago Klobu-

čar, podpredsednik, in člani
Stanko Glažar, Alojz Kaučič
(župan občine Juršinci) ter
Anica Rejec in Milan Kralj,
zaposlena v KP Ptuj (zasto-
pnika delavcev po zakonu o
delavskem soupravljanju).
Po odstopnih izjavah obeh
županov so v nadzornem
svetu ostali še štirje člani, ta
pa po pravni razlagi oziroma
po statutu podjetja in zako-
nu o gospodarskih družbah
lahko še vedno nemoteno
deluje, ker je še vedno sklep-
čen, novi člani pa se namesto
odstopljenih lahko volijo na
naslednji skupščini. Za zdaj
je še vedno načrtovana v pri-
hodnjem letu kot redna seja,
na zahtevo lastnikov pa se
lahko izvede tudi prej. Direk-
tor ptujske občinske uprave
Stanko Glažar je še vedno
lahko član nadzornega sve-
ta, ni sporna niti njegova
svetniška funkcija, ker po tej
funkciji ne opravlja neposre-
dnega nadzora nad delom
gospodarske družbe, zato
mu po pravni razlagi tudi ni
treba odstopiti od članstva v
nadzornem svetu gospodar-
ske družbe.

Kot je te dni povedal direk-
tor KP Ptuj Jože Cvetko, se
bo 5. oktobra sestal nadzorni
svet, na katerem bodo ime-
novali novega predsednika;
neuradno naj bi to funkcijo
prevzel dosedanji podpred-
sednik Drago Klobučar.

Komisija za preprečevanje
korupcije je v sedaj že prej-
šnji sestavi (od 1. oktobra
ima nove člane) nekatera
poizvedovanja izvedla tudi v
Komunalnem podjetju Ptuj;
predvsem se je zanimala za
njegovo statusno stanje, ali
je družba oseba zasebnega
prava. Želene odgovore so
podali, sicer bi jih zadela vi-
soka globa.
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