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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 
 

V ZADEVI IZOBRAZBE POSLANKE DRŽAVNEGA ZBORA ALENKE KOREN GOMBOC 
 
Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za 

preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje 

 
UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

 

 Alenka Koren Gomboc, danes poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, je v letu 2003 

zavedla delodajalca (SKB banka d.d.) z navajanjem, da ima končano V. stopnjo izobrazbe, smer 

ekonomsko komercialni tehnik, ter predložitvijo neverodostojne listine o izobrazbi (spričevalo 

Srednje ekonomske šole Maribor z dne 16. 5. 2002). Alenka Koren Gomboc kot poslanka 

Državnega zbora RS na vprašanja o okoliščinah svoje zaposlitve v SKB banki d.d. javnosti ni 

podala vsebinskega in celovitega odgovora, kar bi bila kot javna funkcionarka dolžna storiti v 

skladu s pričakovano integriteto. 

 Oseba, ki opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora RS, je dolžna razumljivo odgovarjati na 

vprašanja, tudi tista o njenih preteklih ravnanjih, še posebej, če gre za ravnanja, ki so povezana s 

sumi kaznivih dejanj ali podobna ravnanja, ki so pomembna za odločanje volivcev pri izvajanju 

aktivne volilne pravice. Zaupanje v javne institucije in javne funkcionarje je eden ključnih 

elementov za dobro delovanje demokratičnega sistema.  

 

 
A. UVODNO POJASNILO 

 
1 Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je dne 5. 11. 2012 na lastno pobudo uvedla 

postopek o sumu kršitev etike in integritete, po tem ko je v medijih zasledila, da naj bi se Alenka Koren 

Gomboc, poslanka Državnega zbora RS (v nadaljevanju: DZ), v poslovalnici SKB banke d.d. zaposlila s 

ponarejenim spričevalom ekonomskega tehnika. Poslanka medijem na vprašanja o okoliščinah pridobitve 

službe in razlogih za prekinitev delovnega razmerja z SKB banko d.d. vsebinsko ni odgovorila. 

 
B. DEJANSKO STANJE 

 
2 Tekom postopka je komisija v okviru svojih nalog in pristojnosti: 
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- od SKB banke d.d. zahtevala in pridobila vsa dokazila o izobrazbi, ki jih je Alenka Koren Gomboc 

predložila ob kandidaturi in zaposlitvi pri SKB banki d.d., skupaj z drugo dokumentacijo, ki je 

relevantna za predmetno zadevo; 

- od podjetja ABITURA d.o.o. zahtevala in pridobila podatke v zvezi s pristnostjo spričevala o 

zaključnem izpitu za prekvalifikacijo, 

- osnutek ugotovitev o konkretnem primeru poslala v izjasnitev obravnavani osebi Alenki Koren 

Gomboc in prejela odgovor, skupaj s priporočilom vodje poslovalnice SKB banke d.d. Slovenj Gradec 

z dne 22. 12. 2006. 

 
3 Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva: 

DZ se je na 18. izredni seji z dne 16. 10. 2012 seznanil s sklepom Vlade RS, da je bil poslanec Ljubo Žnidar, 

izvoljen z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke (v nadaljevanju: SDS), imenovan za državnega 

sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, zato od dneva seznanitve DZ v skladu s prvim 

odstavkom 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05) ne more opravljati funkcije poslanca, 

dokler opravlja funkcijo državnega sekretarja. Omenjeni člen namreč določa, da poslanec, ki je bil imenovan 

za državnega sekretarja, v času opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije poslanca. V tem času 

opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 

poslanec, ki mu funkcija poslanca miruje. Iz Poročila o izidu predčasnih volitev v DZ izhaja, da bi bila v V. 

volilni enoti, v kolikor ne bi bil izvoljen Ljubo Žnidar, z liste kandidatov SDS izvoljena Alenka Koren Gomboc. 

Imenovana je dne 17. 10. 2012 podala izjavo, da je pripravljena opravljati funkcijo poslanke DZ. Vse 

navedeno je razvidno iz sklepa Državne volilne komisije št. 041-28/2012-6 z dne 18. 10. 2012, dostopnega 

na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk-rs.si/files/files/Zamenjava-poslanca-Znidar---

Koren-Gomboc---predlog.pdf). Dne 22. 10. 2012 so poslanci DZ na 7. redni seji Alenki Koren Gomboc 

potrdili poslanski mandat.  

 

4 V obdobju neposredno pred potrditvijo poslanskega mandata v DZ so številni mediji poročali o bodoči 

poslanki, pri čemer so navedli tudi, da naj bi imenovana zaradi ponarejenega spričevala pred leti izgubila 

službo v eni izmed koroških poslovalnic SKB banke d.d. O novici so dne 17. 10. 2012 na svetovnem spletu 

med drugim poročali naslednji mediji:  

 Dnevnik (http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/1042557853), 

 Delo (http://www.delo.si/novice/politika/kaksno-izobrazbo-ima-nova-poslanka-koren-

gomboceva.html), 

 Večer (http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012101705839708), 

 Reporter (http://www.reporter.si/slovenija/dvomi-o-srednje%C5%A1olskem-spri%C4%8Devalu-

morebitne-nove-poslanke/12021). 

 

5 Alenka Koren Gomboc naj bi po poročanju časnika Dnevnik v izjavi za javnost povedala, da se mandatu 

poslanke ne bo odpovedala, zatrdila pa naj bi tudi, da spričevala za peto stopnjo izobrazbe ni prejela 

(http://www.times.si/slovenija/alenka-karen-gomboc-se-mandatu-poslanke-ne-bo-odpovedala--

dfd96280e0-d0d6c93bef.html).       

 

6 Dne 9. 11. 2012 smo od SKB banke d.d. prejeli dokumentacijo, iz katere izhaja, da je bila Alenka Koren 

Gomboc (takrat še Alenka Koren) na SKB banki d.d., Poslovalnici v Slovenj Gradcu, redno zaposlena od 11. 5. 

2003 do 1. 2. 2007. V vlogi za sklenitev delovnega razmerja z dne 22. 4. 2003 je navedla, da ima končano V. 

http://www.dvk-rs.si/files/files/Zamenjava-poslanca-Znidar---Koren-Gomboc---predlog.pdf
http://www.dvk-rs.si/files/files/Zamenjava-poslanca-Znidar---Koren-Gomboc---predlog.pdf
http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/1042557853
http://www.delo.si/novice/politika/kaksno-izobrazbo-ima-nova-poslanka-koren-gomboceva.html
http://www.delo.si/novice/politika/kaksno-izobrazbo-ima-nova-poslanka-koren-gomboceva.html
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012101705839708
http://www.reporter.si/slovenija/dvomi-o-srednje%C5%A1olskem-spri%C4%8Devalu-morebitne-nove-poslanke/12021
http://www.reporter.si/slovenija/dvomi-o-srednje%C5%A1olskem-spri%C4%8Devalu-morebitne-nove-poslanke/12021
http://www.times.si/slovenija/alenka-karen-gomboc-se-mandatu-poslanke-ne-bo-odpovedala--dfd96280e0-d0d6c93bef.html
http://www.times.si/slovenija/alenka-karen-gomboc-se-mandatu-poslanke-ne-bo-odpovedala--dfd96280e0-d0d6c93bef.html
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stopnjo izobrazbe, smer ekonomsko komercialni tehnik, ob kandidaturi oziroma zaposlitvi pa je delodajalcu 

predložila naslednja dokazila o izobrazbi: 

- spričevalo o zaključnem izpitu šole ABITURA, podjetje za izobraževanje, d.o.o., Lava 7, Celje, št. 9-

PKV/T-2000 z dne 15. 12. 2000, prekvalifikacija po vzgojnoizobraževalnem programu Trgovec IV/14 

s pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe »prodajalec«; 

- spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, Mladinska ulica 14, Maribor, št. 199/I. 

z dne 16. 5. 2002, po izobraževalnem programu Poslovno finančna in trgovinska dejavnost s 

pridobljenim poklicem »ekonomsko komercialni tehnik«. 

 

7 Iz dopisa podjetja ABITURA, d.o.o. z dne 14. 11. 2012 izhaja, da je spričevalo o zaključnem izpitu za 

prekvalifikacijo (program Trgovec-PKV) pristno, pri čemer pri omenjenem vzgojnoizobraževalnem programu 

ni šlo za pridobivanje višje stopnje izobrazbe, temveč za pridobitev novega poklica, zaradi česar je Alenka 

Koren Gomboc ostala na IV. stopnji izobrazbe.   

 

8 Iz dopisa Srednje trgovske šole Maribor z dne 27. 10. 2006 izhaja, da Alenka Koren ni bila vpisana v oddelke 

izobraževanja odraslih in ni zaključila šolanja na Srednji trgovski šoli Maribor, program ekonomsko 

komercialni tehnik. Navedli so še, da gre za ponaredek spričevala o zaključnem izpitu, kar je razvidno iz 

žigov, napačno izpolnjenega obrazca in podpisa ravnatelja. 

 

9 Iz dokumentacije SKB banke d.d. izhaja, da je dne 27. 11. 2006 delodajalec SKB banka d.d. delavki Alenki 

Koren odpovedal pogodbo o zaposlitvi. 

 

10 Alenka Koren Gomboc je dne 11. 12. 2012 komisiji poslala izjasnitev oziroma odgovor na osnutek 

ugotovitev, v katerem je navedla, da se je po končani osnovni šoli vpisala na Srednjo kmetijsko vrtnarsko 

šolo Šentjur, smer kmetijec, kasneje pa je opravila prekvalifikacijo poklica, smer trgovec. Ker si je želela 

pridobiti še naziv ekonomski tehnik, se je vpisala na priporočen izobraževalni program. V času vpisa in 

opravljanja obveznosti ni nikoli posumila, da je s programom ali institucijo, kjer je program opravljala, 

karkoli narobe. Po zaključku vseh obveznosti je tako kot ostali slušatelji, ki so končali svoje obveznosti, 

prejela spričevalo. Kasneje je bila seznanjena, da s temi spričevali nekaj ni v redu. Kolikor se spominja, je 

bila o tem seznanjena s strani policije, v okviru informativnega razgovora pa je policiji podala vse relevantne 

odgovore in predala originalne listine, ki ji niso bile vrnjene. Sama ni ničesar ponarejala, saj je listino prejela 

od predstavnikov institucije, ki jo je obiskovala. V zvezi s tem tudi ne ve, kako se je postopek na policiji 

končal. Po tem dogodku je imela grenak priokus, saj je pošteno plačala za izobraževanje in opravila vse 

potrebne obveznosti. Od tedaj ne uporablja naziva, za katerega je mislila, da ga ima, prav tako pa se je 

ponovno vpisala v izobraževalni program ekonomski tehnik. Po odkritju goljufije, v kateri je bila žrtev, je z 

delodajalcem sporazumno prekinila delovno razmerje, saj za delovno mesto, ki ga je zasedala, ni imela 

potrebne izobrazbe. Prejela je tudi priporočilo vodje poslovalnice SKB banke d.d. v Slovenj Gradcu z dne 22. 

12. 2006, ki ga je priložila izjasnitvam. 

 

11 Dne 18. 12. 2012 smo od SKB banke d.d. prejeli dodatno dokumentacijo, iz katere izhaja, da takratna vodja 

poslovalnice SKB banke d.d. v Slovenj Gradcu ob prenehanju delovnega razmerja Alenki Koren Gomboc ni 

dala priporočila. 
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C. RELEVANTNO PRAVO 
 

12 Dne 22. 4. 2003, ko je Alenka Koren Gomboc na SKB banko d.d. poslala vlogo za sklenitev delovnega 

razmerja, skupaj s spornim spričevalom, še ni bil v veljavi niti nekdanji Zakon o preprečevanju korupcije 

(ZPKor) niti sedaj veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Iz navedenega razloga se 

komisija ne more opredeljevati, ali ravnanje Alenke Koren Gomboc ustreza definiciji korupcije, kot jo je 

določal ZPKor in jo sedaj opredeljuje ZIntPK. 

 

13 Lahko pa se komisija opredeljuje do ravnanja Alenke Koren Gomboc kot poslanke DZ, ki je v svoji funkciji 

zavezana k ravnanju skladno z ZIntPK tudi glede etike in integritete. ZIntPK v 3. točki 4. člena integriteto 

opredeljuje kot pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in 

odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v 

nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.  

 

 

D. MNENJE V KONKRETNEM PRIMERU 
 

14 Poslanec državnega zbora je državni funkcionar in kot takšen član najvišjega državnega organa v sistemu 

državne oblasti. Utemeljeno in razumno je pričakovanje, da funkcijo poslanca opravljajo osebe z najvišjo 

osebno integriteto, ki zagotavlja, da bodo javno funkcijo opravljale pošteno in v javnem interesu, s čimer se 

bo posledično krepil ugled poslanske funkcije ter ugled državnega zbora kot institucije. Iz tega razloga je 

oseba, ki opravlja funkcijo poslanca državnega zbora, dolžna razumljivo odgovarjati na vprašanja, tudi 

tista o njenih preteklih ravnanjih, še posebej, če gre za ravnanja, ki so povezana s sumi kaznivih dejanj ali 

ravnanja, ki so pomembna za odločanje volivcev pri izvajanju aktivne volilne pravice. Zaupanje v javne 

institucije in javne funkcionarje je namreč eden ključnih elementov za dobro delovanje demokratičnega 

sistema. 

 

15 Komisija je ugotovila, da je Alenka Koren Gomboc v letu 2003 zavedla delodajalca (SKB banka d.d.) z 

navajanjem, da ima končano V. stopnjo izobrazbe, smer ekonomsko komercialni tehnik, ter predložitvijo 

neverodostojne listine o izobrazbi (spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor z dne 16. 5. 2002). Pri tem 

ni nepomembno, da javnosti (in s tem tudi volivcem) navedene okoliščine ob volitvah niso bile znane. Prav 

tako na ta vprašanja Alenka Koren Gomboc ni odgovorila niti, ko je bila s strani medijev o tem neposredno 

vprašana še pred potrditvijo poslanskega mandata. Alenka Koren Gomboc je navedbe medijev zanikala in 

izjavila, da spričevala za V. stopnjo izobrazbe ni prejela, čeprav je v vlogi za sklenitev delovnega razmerja  

SKB banki d.d. navedla, da ima končano V. stopnjo izobrazbe, smer ekonomsko komercialni tehnik, ob 

kandidaturi oziroma zaposlitvi pa je delodajalcu predložila tudi spričevalo o zaključnem izpitu Srednje 

trgovske šole Maribor, ki ga ta šola ne beleži v svojih evidencah. Zavajanje o doseženi stopnji izobrazbe in 

izkazovanje neresnične dosežene izobrazbe z neverodostojnim spričevalom je brez dvoma zavržno 

dejanje, prikrivanje takšnega ravnanja in izogibanje odgovorom pa je neprimerno ravnanje za osebo, ki 

opravlja funkcijo poslanca, četudi prvotno ravnanje sega v čas pred nastopom javne funkcije. Prav 

prikrivanje preteklega zavržnega ravnanja je tisto, kar danes škodi ugledu poslanske funkcije, ki jo 

opravlja Alenka Koren Gomboc, hkrati pa je to ravnanje, ki ni v skladu s pričakovano integriteto javnega 

funkcionarja. 
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16 Komisija je dne 20. 11. 2012 sprejela sistemsko načelno mnenje št. 06216-3/2012/1 o plagiatorstvu in 

drugih podobnih kršitvah ter o dolžnem ravnanju javnega funkcionarja in drugih odgovornih oseb, v 

katerem je zapisano, da ravnanje s pričakovano stopnjo integritete zahteva od javnega funkcionarja ali 

druge odgovorne osebe v javnem sektorju, ki je izpostavljena očitku plagiatorstva ali posluževanja drugih 

protipravnih ali neetičnih ravnanj v zvezi s svojo izobrazbo, da na očitke argumentirano javno odgovori in 

jih ovrže, ali pa odstopi s položaja oziroma funkcije. 

 

17 Obravnavana oseba tudi v izjasnitvi na osnutek ugotovitev komisije ni podala ključnih pojasnil na konkretne 

navedbe, kar bi se pričakovalo od osebe, ki se ji očita pridobitev in uporaba ponarejenega spričevala. V 

izjasnitvi namreč ni navedla, pri kateri izobraževalni instituciji se je vpisala na izobraževalni program in kdo ji 

je izročil sporno spričevalo, kar so nedvomno ključni podatki, ki bi omogočili razjasnitev primera. Po oceni 

komisije gre za očitno izmikanje odgovorom. Poleg tega je obravnavana oseba navedla neresnice glede 

zaključka postopkov v zvezi s ponarejenim spričevalom, saj iz vpogleda v podatke Okrožnega državnega 

tožilstva v Slovenj Gradcu izhaja, da je bila kazenska ovadba zoper Alenko Koren Gomboc po postopku 

odloženega pregona zavržena šele, ko je osumljenka izpolnila nalogo (plačilo določenega denarnega 

prispevka v korist javne ustanove), ki ji jo je določilo državno tožilstvo. 

 

18 Dodatno je komisija tudi ugotovila, da je Alenka Koren Gomboc med postopkom poskusila zavesti 

komisijo. V odgovoru komisiji je namreč predložila priporočilo, ki naj bi ji ga ob prekinitvi delovnega 

razmerja dala takratna vodja poslovalnice SKB banke d.d. v Slovenj Gradcu.  Komisija je od SKB banke d.d. 

prejela pisno pojasnilo, da po podatkih banke takratna vodja poslovalnice SKB banke d.d. v Slovenj Gradcu 

Alenki Koren Gomboc ni dala priporočila.    

 

19 Funkcija poslanca bi morala, glede na vlogo v slovenskem pravnem sistemu, uživati najvišjo stopnjo javnega 

zaupanja. Poslanci so državni funkcionarji in prejemajo plačo ter druga sredstva za svoje delovanje, glede na 

vlogo DZ, ki je osrednji organ zakonodajne veje oblasti, pa je njihova vloga pri oblikovanju in krepitvi pravne 

države ključna, zaradi česar je nujno, da je zaupanje v njihovo integriteto na najvišji ravni. V luči 

ugotovljenih dejstev in okoliščin konkretnega primera komisija ugotavlja, da Alenka Koren Gomboc tako 

med postopkom potrditve poslanskega mandata, kot tudi po potrditvi poslanskega mandata, ob razkritem 

dejstvu pridobitve in uporabe neverodostojnega spričevala srednje šole (zaradi česar je pridobila tudi 

dejansko korist v obliki zaposlitve na SKB banki d.d.) ni ravnala in do sprejema predmetnih ugotovitev o 

konkretnem primeru tudi ne ravna v skladu s pričakovano stopnjo integritete, kot jo od nje zahteva ZIntPK 

in sama narava funkcije poslanca. 

 

20 Komisija na tem mestu ponovno izpostavlja potrebo, da Državni zbor RS čim prej sprejme etični kodeks, 

ki bo postavil minimalne še sprejemljive standarde glede preteklih in aktualnih ravnanj oseb, ki 

opravljajo funkcijo poslanca. 
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*** 
 
Senat komisije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 24. 1. 2013 v sestavi: Goran 

Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana Selinšek (namestnica 

predsednika) in odločil, da: 

 

- se ugotovitve o konkretnem primeru in odgovor obravnavane osebe, upoštevaje določbe zakona, ki 

ureja varstvo osebnih podatkov, objavijo na spletnih straneh komisije (www.kpk-rs.si). 

 

 
 
 
 

 
 
 
Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva. 
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