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PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE 

 

IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ): Osnovna šola Šmartno  v Tuhinju, Šmartno 27a, 1219 

Laze v Tuhinju, MŠ 5950686000, DŠ 47328304 

 

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno):___________-_____________________ 

 

ODGOVORNA OSEBA:  RAVNATELJICA JOŽICA HRIBAR 

 

DATUM OCENE TVEGANJ: ____20. 2. 2012________________________________________ 

 

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: __Darja Krašovec____________ 

 

KONTAKTNI E-NASLVO SKRBNIKA: __darja.krasovec@guest.arnes.si___________ 

 

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: _____01 834 7 200_______________________________ 

 

OPOMBA:  

  

mailto:__darja.krasovec@guest.arnes.si


4 
 

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA 

INTEGRITETE 
 

Številka: 432/11 
Datum:  8.6.2011 
 

Na podlagi 47. člena  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8.. 

člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje 

korupcije dne 11.4.2011, izdajam  

SKLEP  

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V Osnovni šoli Šmartno 

v Tuhinju 

 

1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v OŠ 
Šmartno v Tuhinju v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.  
 

V delovno skupino se imenuje: 

  

Funkcija Ime in priimek 
zaposlenega 

Delovno mesto 

   

Vodja delovne skupine            Petra POTOČNIK        Šolska pedagoginja 

   

Člani delovne skupine            Mateja R. Tkalec        Predm.učitelj TJA 

            Tomaž Smole        Predm. učitelj ZGO 

            Vladimira Bučevec                    Razredna učiteljica 

            Darja Krašovec                                   Pom. ravnateljice 

   

  

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Jožica Hribar (predstojnik zavezanca). 

2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom 
uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in 
zagotavljanja učinkovitega upravljanja.   
 

Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narava za preprečevanje, zmanjševanje in 

odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti.  
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Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za 

preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov 

integritete.  

 

3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so: 
- Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev 

zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete; 
- Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno 

izpostavljenosti tveganjem za te procese; 
Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti 

procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih 

tveganj.  

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v OŠ 

Šmartno v Tuhinju.  

 

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Anica Žebaljec. 

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 5.6.2012.  
 

5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov 
do dne 03.06.2012, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za 
oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.  

 

6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z 
določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.  

 

7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2012. 
 

8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.  
 

Jožica Hribar, ravnateljica 

Poslano: 

- 1x vsem imenovanim 
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije 
- 1x arhiv 
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TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE 
 

 

I. FAZA 

Z. ŠT. CILJ UKREP / AKTIVNOST 

 
ODGOVORNA 

OSEBA 
 

DATUM 
SESTANKA 

ROK ZA 
IZVEDBO/ 
DATUM 

DOKUMENTA 

1.  

FAZA PRIPRAVE 
 

Vodstvo sprejme sklep o izdelavi načrta integritete; Ravnateljica 8.6.2011 8.6.2011 

2.  Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine Ravnateljica 8.6.2011 8.6.2011 

3.  Delovna skupina sprejme program dela  Delovna skupina 17.11.2011 17.11.2011 

4.  
Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta 
integritete – e mail 

Delovna skupina  26.10.2011 17.11.2011 

5.  Obvestijo se vsi zaposleni – e mail 
Delovna 

skupina/ravnatelji
ca 

26.10.2011 26.10.2011 
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III. FAZA 

Z.ŠT. CILJ 
UKREP / AKTIVNOST 

 
ODGOVORNA 

OSEBA 
 

DATUM 
SESTANKA 

ROK ZA 
IZVEDBO/ 
DATUM 

DOKUMENTA 

1.  
ZAKLJUČNA FAZA – 
NAČRT IZBOLJŠAV 

 

Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav 
– UČITELJSKI ZBOR 

Delovna skupina 10.1.2012 20.1.2012 

2.  Pripraviti zaključno poročilo Delovna skupina 14.2.2012 14.2.2012 

3.   Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt 
integritete 

Ravnateljica 20.2.2012 20.2.2012 

4.   
Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega 
načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta 
integritete s strani odgovorne osebe zavezanca 

Ravnateljica 20.2.2012 20.2.2012 

5.   Posredovati načrt integritete KPK Ravnateljica 20.3.2012 
do 

05.06.2012 

II. FAZA 

Z.ŠT. CILJ UKREP / AKTIVNOST 

 
ODGOVORNA 

OSEBA 
 

DATUM 
SESTANKA 

ROK ZA 
IZVEDBO/ 
DATUM 

DOKUMENTA 

1.  
FAZA UGOTAVLJANJA IN 

OCENJEVANJA 
OBSTOJEČEGA STANJA – 

OCENA 
IZPOSTAVLJENOSTI 

ZAVEZANCA TVEGANJEM 

Pregled zbrane dokumentacije  in preverjanje njene 
skladnosti  

Delovna skupina 6.12.2012 6.12.2012 

2.  
Izpolnjevanje matrik  - ocena izpostavljenosti 
tveganjem 

Delovna skupina 
6.12.2012 6.12.2012 

3.  Določitev stopnje tveganja - matrike 
Delovna skupina 

6.12.2012 6.12.2012 
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OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE 
 

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL 

ZAP. 
ŠT.  

DEJAVNIKI TVEGANJA 

VIR 
DEJAVNIKA 
TVEGANJ 
 
 ORGANIZ

ACIJSKI 
POGOJI 
(O)  

 ZAPOSLE
NI (Z) 

 PROCESI 
(P) 

OBSTOJEČ 
UKREP 
 

OBVLADOVANJE 
DEJAVNIKA TVEGANJA 
 

 JE OBVLADAN (ne 
obstaja) 

 DELNO OBVLADAN 

 NI OBVLADAN 
 

SKUPNA OCENA 
TVEGANJA  
 
 

PREDLAGANI UKREPI 
 

OPIS UKREPA 

VIR UKREPA  
 
 ORGANIZACIJSKI 

POGOJI (O) 

 ZAPOSLENI(Z) 

 PROCESI (P) 

1 
Seznam daril ne 
obstaja 

O Seznam daril 
je 
vzpostavljen; 
 
Seznanitev 
staršev na 
prvem 
roditeljskem 
sestanku, 
 

 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

Majhna kritičnost 
 
 

Uvedba seznama 
(uvedli bomo 
elektronsko evidenco 
daril) 
 
Imenovanje skrbnika 
seznama daril (Anica 
Žebaljec) 
 
Seznanitev zaposlenih 
 
Predpis za ravnanje z 
darili; vrednost 
dovoljenega darila je 
63 eur, oz. ne več kot  
125 eur v skupnem 

Za vse dejavnike 

tveganj lahko 

upoštevamo vse tri 

vire ukrepov: 

organizacijske (O), 

procesne (P) in 

zaposlene (Z). 

 

2 
Zaposleni nimajo 
ustreznih znanj za 
ravnanje z darili 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

3 
Ni podzakonskega 
predpisa ravnanja z 
darili 

O 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 
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IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape) 

VERJETNOST TVEGANJA MAJHNA 

POSLEDICA TVEGANJA MAJHNA 

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA MAJHNA KRITIČNOST 

4 Darila prijavljajo po 
svoji presoji ali jih 
sploh ne prijavljajo 

Z  je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

znesku v enem letu; V 
seznam daril se 
vpisujejo vsa darila 
nad to vrednostjo; 
 
Predaja darila nad to 
vrednostjo instituciji; 
 
Pošiljanje seznama 
daril na Komisijo za 
preprečevanje 
korupcije; 
 
 
Opomin /opozorilo 
zaposlenemu, če ne 
preda darila 

5 
Ni nadzora nad 
sprejemanjem in 
prijavljanjem daril 

O, P 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

6 

Sprejem ali zahteva 
darila za odpravo ali 
opustitev dolžnega 
ravnanja 

P 
 je obvladan 
 je delno obvladan 

ni obvladan 
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IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV 

ZAP. 
ŠT.  

DEJAVNIKI 
TVEGANJA 

VIR 
DEJAVNIKA 
TVEGANJ 
 
 ORGANIZ

ACIJSKI 
POGOJI 
(O)  

 ZAPOSLEN
I (Z) 

 PROCESI 
(P) 

OBSTOJEČI 
UKREP 
 

OBVLADOVANJE 
DEJAVNIKA TVEGANJA 
 

 JE OBVLADAN (ne 
obstaja) 

 DELNO OBVLADAN 

 NI OBVLADAN 
 

SKUPNA OCENA 
TVEGANJA  
 
 

PREDLAGANI UKREPI 
 

OPIS UKREPA 

VIR UKREPA  
 
 ORGANIZACIJSKI 

POGOJI (O) 

 ZAPOSLENI(Z) 

 PROCESI (P) 

    
 
Otroka se ne 
dodeli učitelju, 
ki je njegov 
starš-v kolikor 
je to možno; v 
nasprotnem 
primeru 
nadzor nad 
izvajanjem VIZ 
dela, v kolikor 
pride do suma 
nepravilnosti, 
 
Navodilo, da 
učitelj ne sme 
voditi plačanih 
inštrukcij/pouč
evanja izven 

 

Majhna kritičnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznanitev 
zaposlenih in 
predstavitev prakse,  
 
Obdobni pregledi – 
inšpekcijski pregled 
poslovanja,  
 

Za vse dejavnike 

tveganj lahko 

upoštevamo vse tri 

vire ukrepov: 

organizacijske (O), 

procesne (P) in 

zaposlene (Z). 

 

    

1 

Nepozornost 
uradnih oseb na 
dejansko ali 
možno nasprotje 
interesov 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

2 

Uporaba funkcije 
ali službe uradne 
osebe za 
uresničitev 
nedovoljenega 
zasebnega 
interesa zase ali 
koga drugega 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

3 

Neobveščanje 
predstojnika ali 
komisije o obstoju 
ali možnosti 
obstoja nasprotja 

Z 
je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 
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IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape) 

VERJETNOST TVEGANJA MAJHNA 

POSLEDICA TVEGANJA MAJHNA 

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA MAJHNA KRITIČNOST  

 
 

interesov ob 
nastopu službe ali 
med njenim 
opravljanjem 

pogodbe o 
zaposlitvi; 
 
Učitelji imajo v 
pogodbi 
konkurenčno 
klavzulo;(od x 
naprej) 
 
V primeru, ko 
zaposleni želi 
opravljati isto 
dejavnost  kot 
v šoli (preko 
s.p.), morajo 
predhodno o 
tem obvestiti 
delodajalca 

Analiza pritožb in 
drugih primerov, ko 
se je postavilo 
vprašanje izločitve 
uradne osebe 
 
 
 
 
 
Nadzor komisije 

4 

Zaposleni ne 
preneha z 
opravljanjem dela 
v zadevi, v kateri 
je prišlo do 
nasprotja 
interesov 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

5 

Predstojnik ne 
ukrepa, čeprav je 
bil o nasprotju 
interesa obveščen 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

6 

Predstojnik sam 
ne ravna skladno z 
določbami o 
preprečevanju 
nasprotja 
interesov 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 
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IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV 

 

ZAP. 
ŠT.  

DEJAVNIKI TVEGANJA 

VIR 
DEJAVNIKA 
TVEGANJ 
 
 ORGANI

ZACIJSKI 
POGOJI 
(O)  

 ZAPOSLE
NI (Z) 

 PROCESI 
(P) 

OBSTOJEČI 
UKREP 
 

OBVLADOVANJE 
DEJAVNIKA TVEGANJA 
 

 JE OBVLADAN (ne 
obstaja) 

 DELNO OBVLADAN 

 NI OBVLADAN 
 

SKUPNA OCENA 
TVEGANJA  
 
 

PREDLAGANI UKREPI 
 

OPIS UKREPA 

VIR UKREPA  
 
 ORGANIZACIJSKI 

POGOJI (O) 

 ZAPOSLENI(Z) 

 PROCESI (P) 

   

/ 

 

Majhna kritičnost 

 
Seznanitev 
zaposlenih glede 
zaščite prijaviteljev; 
seznani se jih z 
miselnima vzorcema 
(izobesimo tudi na 
oglasno desko) 
 
Sprejetje ustreznih 
navodil o postopku 
ravnanja v primerih 
zaščite prijavitelja 
 
V proces zaščite 
prijavitelja 
vključevati le ljudi, ki 
so seznanjeni s 
postopki 

Za vse dejavnike 

tveganj lahko 

upoštevamo vse tri 

vire ukrepov: 

organizacijske (O), 

procesne (P) in 

zaposlene (Z). 

 

    

    

    

1 
Zaposleni ne izvajajo 
ukrepov za zaščito 
prijaviteljev. 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

2 
Zaposleni ne prijavijo 
neetičnega ali 
nezakonitega ravnanja. 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

3 
Proces zaščite 
prijavitelja ni ustrezno 
načrtovan. 

P 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 
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IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape) 

VERJETNOST TVEGANJA MAJHNA 

POSLEDICA TVEGANJA MAJHNA 

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA MAJHNA KRITIČNOST 
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IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA 

ZAP. 
ŠT.  

DEJAVNIKI TVEGANJA 

VIR 
DEJAVNIKA 
TVEGANJ 
 
 ORGANI

ZACIJSKI 
POGOJI 
(O)  

 ZAPOSLE
NI (Z) 

 PROCESI 
(P) 

OBSTOJEČI 
UKREP 
 

OBVLADOVANJE 
DEJAVNIKA TVEGANJA 
 

 JE OBVLADAN (ne 
obstaja) 

 DELNO OBVLADAN 

 NI OBVLADAN 
 

SKUPNA OCENA 
TVEGANJA  
 
 

PREDLAGANI UKREPI 
 

OPIS UKREPA 

VIR UKREPA  
 
 ORGANIZACIJSKI 

POGOJI (O) 

 ZAPOSLENI(Z) 

 PROCESI (P) 

1 
Neustrezno 
načrtovanje potreb 
organov 

O 

Določitev 
predmeta 
naročila, 
specifikacija 
 
Določitev 
meril in 
točkovanja, 
 
Zbiranje 
ponudb, 
 
objava 
naročil na 
spletni 
strani, 
 
 
interni 
pravilnik o 
JN , 

 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

MAJHNA KRITIČNOST 

Imenovanje javnih 
uslužbencev v 
postopke javnega 
naročanja glede 
specifičnega znanja 
in menjava 
uslužbencev 
 
Notranje kontrole 
 
Seznanitev vseh 
zaposlenih z 
zakonskimi 
določbami ZItPK, ki 
se nanašajo na 
njihove obveznosti v 
zvezi z lobiranjem in 
prijavo 
premoženjskega 
stanja 
 

O, Z 

2 

Pomanjkljivo 
načrtovanje investicije 
(neustrezni investicijski 
dokumenti) 

O 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

3 
Neutemeljena uporaba 
izjem v smislu odmika 
od uporabe pravil ZJN-2 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

4 
Neutemeljena delitev 
javnih naročil v več 
manjših 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

5 

Neustrezna 
specifikacija- 
specifikacija predmeta 
(tehnična 
dokumentacija) 
prilagojena 
značilnostim enega 

Z, P 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 
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ponudnika vključevane 
protikorupci
jske 
klavzule; 

Skrbno načrtovati 
javno naročilo 
 
Ugotoviti kaj, koliko, 
kdaj in v kakšni 
kvaliteti objektivno 
potrebujemo 
 
Po potrebi večkrat 
analizirati trg (vstop 
novih konkurentov, 
gospodarska kriza, 
…) 
 
Pripraviti ustrezne 
investicijske 
dokumente (po 
potrebi ali kadar je 
to zakonsko 
predpisano) 
 
Pravilno oceniti 
vrednost naročila (to 
je osnova za izbiro 
ustreznega 
postopka javnega 
naročanja in 
ustrezen način 
objave javnega 
naročila: portal 
javnih naročil oz.  
Uradni list EU) 
 

6 

Neustrezen izračun 
ocenjene vrednosti 
naročila (vpliva na 
izbiro vrste postopka in 
na presojo ustreznosti 
ponudbe) 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

7 
Vpliv neregistriranih 
lobistov na oblikovanje 
potreb (vrsto, obseg) 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

8 

Neutemeljena uporaba 
manj konkurenčnega 
postopka javnega 
naročanja (npr. 
postopka s pogajanji 
brez predhodne objave) 

O 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

9 
Nejasnost razpisne 
dokumentacije in/ ali 
objave javnega naročila 

O 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

10 

Naročnik pri pripravi 
ponudbe zahteva 
vpisovanje istih 
podatkov v več različnih 
obrazcev 

Z, P 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

11 

Omogočitev vpogleda v 
tehnično specifikacijo 
javnega naročila vsem 
zainteresiranim 
potencialnim 
ponudnikom hkrati 
pred rokom za oddajo 
ponudb 

Z, P 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 
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IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape) 

VERJETNOST TVEGANJA MAJHNA 

POSLEDICA TVEGANJA MAJHNA 

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA MAJHNA KRITIČNOST 

 

12 
Pogoji oz. merila za 
izbor so določeni 
nesorazmerno 

Z 
 je obvladan 
 je delno obvladan 
 ni obvladan 

Pripraviti pregledno 
razpisno 
dokumentacijo z 
ustreznimi pogoji in 
merili (uravnoteženo 
upoštevati in 
spoštovati načela 
javnega naročanja) 
 
 
Zaprosilo MF kaj 
narediti v primeru, 
ko se na razpis za JN 
ne javi noben 
ponudnik zaradi 
zahtev zelenega JN 
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IME TVEGANJA: PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ 
 

Zap. 
št. 

DEJAVNIKI TVEGANJA 

VIR 
DEJAVNIKA 
TVEGANJ 

 org. pogoji 
(O) 

 zaposleni (Z) 

 procesi (P) 

OBSTOJEČ 
UKREP 

 

OBVLADOVANJE 
DEJAVNIKA TVEGANJA 

 je obvladan  
       (ne obstaja) 

 delno obvladan 

 ni obvladan 
 

SKUPNA 
OCENA 

TVEGANJA 

 

 

PREDLAGANI UKREPI 

OPIS UKREPA 

VIR UKREPA  

 org. pogoji (O)  

 zaposleni (Z) 

 proces (P) 
 

1 Kriteriji ocenjevanja. O 

Predstavitev  
kriterijev 
ocenjevanja 
staršem. 

 je obvladan 

 je delno obvladan 

 ni obvladan  

Majhna  
kritičnost 

Dopolnjevanje kriterijev 
ocenjevanja.                               

 

Sprejetje ustreznih navodil  
o ravnanjih za primere 
ponudb daril in uslug ter 
groženj zaradi ocen.                               

 

 

Z ,O, P 

2 
Zaposleni nimajo ustreznih znanj za 
ravnanje z uslugami. 

Z 

 je obvladan 

 je delno obvladan 

 ni obvladan 

3 
Zaposleni nimajo ustreznih znanj za 
ravnanje z grožnjami. 

Z 

 je obvladan 

 je delno obvladan 

 ni obvladan 

4 
Ni nadzora nad sprejemanjem in 
prijavljanjem daril. 

P 

 je obvladan 

 je delno obvladan 

 ni obvladan 
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IME TVEGANJA:                                                (ocena na podlagi temperaturne mape) 

VERJETNOST TVEGANJA MAJHNA  

POSLEDICA TVEGANJA MAJHNA 

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA MAJHNA KRITIČNOST 

 

 

 

 

 

5 
Ni nadzora nad sprejemanjem in 
prijavljanjem uslug. 

P 

 je obvladan 

 je delno obvladan 

 ni obvladan 
 

6 
Ni nadzora nad prejemanjem in 
prijavljanjem groženj. 

P 

 je obvladan 

 je delno obvladan 

 ni obvladan 
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IME TVEGANJA: SPREJEM OTROK 

 

Zap. 
št. 

DEJAVNIKI TVEGANJA 

VIR 
DEJAVNIKA 
TVEGANJ 

 org. pogoji 
(O) 

 zaposleni (Z) 

 procesi (P) 

OBSTOJEČ 
UKREP 

 

OBVLADOVANJE 
DEJAVNIKA 
TVEGANJA 

 je obvladan  
       (ne obstaja) 

 delno obvladan 

 ni obvladan 

SKUPNA OCENA 
TVEGANJA 

 

 

PREDLAGANI UKREPI 

OPIS UKREPA 

VIR UKREPA  

 org. pogoji 
(O)  

 zaposleni (Z) 

 proces (P) 
 

1 
Predpisi za vpis, prepis in 
prešolanje učencev 

O 

Seznanjanje 
staršev  s 
postopki 
vpisa, 
prepisa v 
šolo in 
prešolanja; 

Zakon o OŠ, 

Uredba o 
merilih za 
oblikovanje 
javne mreže 
osnovnih šol, 
javne mreže 
osnovnih šol 
in zavodov za 
vzgojo in 

 je obvladan 

 je delno 
obvladan 

 ni obvladan 

majhna 
kritičnost 

Obravnava morebitnih 
kršitev. Z 

 

Redni dogovori s sosednjimi 
šolami po pravilniku.                                          
Z 

 

Preverjanje dokazil v 
primerih prepisov učencev.                      
Z 

 2 
Število vpisanih učencev v šolo in 
število oddelkov 

P 

 je obvladan 

 je delno 
obvladan 

 ni obvladan 

3 
Vpis učencev iz drugega šolskega 
okoliša 

P 

 je obvladan 

je delno 
obvladan 

 ni obvladan 
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IME TVEGANJA:                                                (ocena na podlagi temperaturne mape) 

VERJETNOST TVEGANJA MAJHNA 

POSLEDICA TVEGANJA MAJHNA  

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA MAJHNA KRITIČNOST 

 

 

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE – dejavnikov tveganja ne zaznamo; 

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – dejavnikov tveganja ne zaznamo; 

  

4 
Vpis učencev z začasnim bivanjem v 
šolskem okolišu 

P 

izobraževanj
e otrok in 
mladostnikov 
s posebnimi 
potrebami 
ter javne 
mreže 
glasbenih 
šol. 

 je obvladan 

je delno 
obvladan 

 ni obvladan 

5 Prepis in prešolanje  učenca P 

 je obvladan 

 je delno 
obvladan 

 ni obvladan 
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REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ 

 

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ 
 

PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV 
 

DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE 

IME TVEGANJA IN 
STOPNJA TVEGANJA 

OPIS UKREPA VIR UKREPA 
 

 ORGANIZACIJSKI 
POGOJI (O)  

 ZAPOSLENI(Z) 

 PROCESI (P 

PRIORITETA UKREPA 

 1 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V 3 MESECIH 

 2 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V 6-9 
MESECIH 

 3 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V 1-2 LETIH 

 4 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V ROKU 5 LET 

NOSILEC 
UKREPA /ROK 
IZVEDBE  

POTRJEVANJE 
UKREPOV DELOVNE 
SKUPINE - 
VODSTVO/ 
PREDSTOJNIK 

PRIORITETA UKREPA 

 1 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V 3 
MESECIH 

 2 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V 6-9 
MESECIH 

 3 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V 1-2 
LETIH 

 4 – UKREP BOMO 
IZVEDLI V ROKU 5 
LET 

NOSILEC 
UKREPA/ 
ROK IZVEDBE 

NEDOVOLJENO 
SPREJEMANJE 
DARIL 
 
Majhna kritičnost 

Uvedba 
seznama – 
evidenca daril, 
določitev 
skrbnika za 
seznam daril, 
seznanitev 
zaposlenih, 
predpis 
ravnanja z 
darili, 
pošiljanje 

O,P  IN Z  2 VODSTVO  DA  
 DELNO 
 NE 

2 VODSTVO 
ŠOLE; 
september 
2012 
 
 
ANICA 
ŽEBALJEC, 
skrbnik 
evidence daril 
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seznama daril 
na Komisijo za 
preprečevanje 
korupcije 
 

NEUPOŠTEVANJE 
NASPROTJA 
INTERESOV 

 
 
 
Majhna kritičnost 

Seznanitev 
zaposlenih in 
predstavitev 
prakse; 
 
Obdobni 
pregledi- 
inšpekcijski 
pregled  
poslovanja; 
 
Analiza pritožb 
in drugih 
primerov, ko se 
je postavilo 
vprašanje 
izločitve uradne 
osebe; 
 
Nadzor komisije 

O,Z, P 2 VODSTVO  DA  
 DELNO 
 NE 

2 Vodstvo šole; 
Zunanji 
izvajalec 
 
September 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
Po potrebi 

ZAŠČITA 
PRIJAVITELJEV 
 
Majhna kritičnost 

Seznanitev 
zaposlenih o 
inštitutu zaščite 
prijaviteljev (na 
konferenci); 
 
Zaposlene se 
seznani z 

Z,P 2 VODSTVO  DA  
 DELNO 
 NE 

2 Vodstvo šole, 
 
September 
2012 
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miselnima 
vzorcema (na 
konferenci; 
obesi se na 
oglasno desko) 
 
Sprejetje 
ustreznih 
navodil o 
postopku 
ravnanja v 
primerih zaščite 
prijavitelja 

JAVNA 
NAROČILA 
MALIH 
VREDNOSTI 
 
Majhna 
kritičnost 

 
Določitev 
predmeta 
naročila, 
specifikacija 
naročila; 
 
Določitev meril 
in točkovanja; 
 
Skrbno 
načrtovanje 
javnih naročanj, 
Zbiranje 
ponudb, 
 
Interni pravilnik 
o JN male 
vrednosti; 
 

O, Z  VODSTVO  DA  
 DELNO 
 NE 

  
Vodstvo šole 
 
 
Že obstaja; 
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Ugotavljanje, 
kaj, koliko, kdaj 
in v kakšni 
kvaliteti 
objektivno 
potrebujemo; 
 
Večkrat 
analizirati trg 
(vstop novih 
konkurentov…) 
 
Pravilna 
ocenitev 
vrednosti 
naročila (to je 
osnova za izbiro 
ustreznega 
postopka 
javnega 
naročanja in 
ustrezen način 
objave javnega 
naročila: portal 
javnih naročil 
oz. Url EU) 
 
Vključevanje 
protikorupcijske 
klavzule 
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PODARJANJE 
OCEN ZARADI 
DARIL, USLUG 
ALI GROŽENJ 
 
 
Majhna kritičnost 

 
Jasni kriteriji 
ocenjevanja, 
 
Sprejetje 
ustreznih 
navodil o 
ravnanju za 
primere ponudb 
daril in uslug ter 
groženj zaradi 
ocen. 

 
Z, O 

 
2 

 
Učitelji, 
vodstvo 

 
 DA  
 DELNO 
 NE 

 
2 

 
Učitelji, 
vodstvo 
 
September 
2012 

SPREJEM OTROK 
 
Majhna kritičnost 

Obravnava 
morebitnih 
kršitev; 
 
Redni dogovori 
s sosednjimi 
šolami; 
 
Preverjanje 
dokazil v 
primerih 
prepisov 
učencev 

Z 2   DA  
 DELNO 
 NE 

2 Svetovalna 
služba, 
vodstvo šole 
 
Po potrebi 

 

DNE_________________________                 ODGOVORNA OSEBA_________________________________________ 

V primeru, da odgovorna oseba/vodstvo predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge zanjo pisno obrazloži. 

Zapis navedene obrazložitve je sestavni del načrta integritete
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