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ZAKON O INTEGRITETI V JAVNEM SEKTORJU 
 

I. UVOD  

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona  
 
 
Vlada Republike Slovenije je s sklepom 13. 07. 2001 (Uradni list RS, št. 58/01) 
ustanovila Urad za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Urad) ter mu določila 
delovno področje in organizacijo. Urad je deloval kot samostojna strokovna služba 
Vlade Republike Slovenije za preprečevanje in analiziranje korupcije, pripravo in 
uresničevanje državne protikorupcijske strategije in usklajevanje aktivnosti drugih 
pristojnih organov na tem področju. Pobuda za ustanovitev specializiranega organa 
za boj proti korupciji je izhajala predvsem iz poročila Skupine držav proti korupciji pri 
Svetu Evrope – GRECO z dne 15. 12. 2000. V tem poročilu je bil izpostavljen 
problem, da v Sloveniji takrat še ni bil ustanovljen noben organ, ki bi se ukvarjal 
samo s korupcijo ali ki bi koordiniral protikorupcijske aktivnosti. Zato je GRECO naši 
državi naložil, da ustanovi poseben organ ali mehanizem za koordinacijo vseh 
institucij, organov in sektorjev, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odkrivanjem 
korupcije. Naloga urada je bila tudi organiziranje sistematičnega zbiranja in analize 
statističnih in drugih dostopnih podatkov, da bi bolje razumeli vplive korupcije na 
delovanje države in izboljšali načine, po katerih korupcijo obravnavajo pristojni 
organi.  
 
Ker je bil Urad za preprečevanje korupcije del izvršilne veje oblasti in ker je imel zelo 
omejena pooblastila, je bila z Zakonom o preprečevanju korupcije (ZPKor, Uradni list 
RS, št. 2/04) ustanovljena Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: 
Komisija) kot samostojni in neodvisni državni organ, katerega osnovne naloge so 
spremljanje premoženjskega stanja funkcionarjev, uveljavljanje določil zakona o 
nezdružljivosti funkcij, omejitvah poslovanja in omejitvah pri sprejemanju daril, 
uvedba načrtov integritete in skrb za uresničevanje nacionalne protikorupcijske 
strategije. Šele s sprejemom ZPKor, nacionalne protikorupcijske strategije v obliki 
Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
85/04) in ustanovitvijo Komisije je bilo obvezno priporočilo GRECO v celoti 
realizirano, poleg tega pa je s temi dejanji Republika Slovenija izpolnila obveznost, ki 
jo je za vse svoje članice predvidela v vmesnem času – decembra 2003 – sprejeta 
prva globalna protikorupcijska konvencija – Konvencija OZN proti korupciji, ki v 
posebnem poglavju o preprečevanju korupcije v 5. členu predvideva obvezen 
sprejem nacionalne protikorupcijske strategije, v 6. členu pa obvezno ustanovitev 
samostojnega in neodvisnega organa, katerega naloga je skrb za uresničevanje 
nacionalne strategije.  
 
Sprejem omenjenih dokumentov in ustanovitev Komisije je bila eksplicitno 
pohvaljena s strani Sveta Evrope, OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj), Evropske Unije in OZN, slovenske rešitve so postale vzor vrsti drugih 
evropskih držav, zlasti tistih v JV Evropi. Upoštevati je treba, da so bile te rešitve 
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sprejete z visokim soglasjem v državnem zboru, kar je bilo tedaj zelo pomembno tudi 
v smislu izpolnjevanja pogojev za vstop naše države v Evropsko unijo.  
 
Leta 2006 je državni zbor na predlog vlade, kljub protestom Sveta Evrope – GRECO, 
OECD, Transparency International (največje svetovne nevladne protikorupcijske 
organizacije), EHFCN (Evropskega združenja proti korupciji in goljufijam v zdravstvu) 
in slovenskih strokovnjakov sprejel  Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1, Uradni list RS, št. 20/06). Že v 
zakonodajnem postopku je bilo jasno, da je želela takratna vlada s tem zakonom 
predvsem odpraviti Komisijo za preprečevanje korupcije in z njo povezano 
institucionalno omrežje uveljavljenih  protikorupcijskih dejavnikov. Komisija si je 
namreč medtem ob uresničevanju nalog po ZPKor in protikorupcijski strategiji 
vzpostavila široko omrežje institucij, vključenih v družbeni proces preprečevanja 
korupcije in krepitve protikorupcijske kulture v družbi. S sprejetejm ZNOJF-1, ki je 
Komisijo in njene pristojnosti ukinil, bi bilo ukinjeno tudi to omrežje institucionalnega 
delovanja proti korupciji. Civilni družbi in medijem je bila dejansko odvzeta možnost 
nadaljnjega sodelovanja, kar je popoln odmik od prvotnih odločitev nacionalne 
politike na tem področju. S tem je država prelomila tudi svojo zavezo mednarodnim 
partnerjem, da si bo v sodelovanju s civilno družbo in mediji prizadevala za 
učinkovito preprečevanje korupcije. Zaradi tega so rešitve ZNOJF-1 sprožile vrsto 
resnih kritik mednarodnih organizacij, država pa je bila v mednarodni strokovni in 
laični javnosti izpostavljena kot primer nekonsistentnega ravnanja pri preprečevanju 
korupcije.  
 
Na podlagi zahteve skupine poslancev Državnega zbora RS za presojo skladnosti 
ZNOJF-1 z Ustavo je Ustavno sodišče najprej zadržalo izvajanje, z odločbo št. U-I-
57/06-28 (Uradni list RS, št. 33/07) pa razveljavilo vrsto njegovih določb in 
zakonodajalcu določilo 6 mesecev za odpravo ugotovljene protiustavnosti. Za ta čas 
je podaljšalo uporabo ZPKor in delovanje Komisije, razen določb o načrtih 
integritete, uporabo katerih je začasno zadržalo do roka, ki ga je določilo 
zakonodajalcu za odpravo ugotovljene protiustavnosti v ZNOJF-1. Ustavno sodišče 
je kot protiustavno ocenilo predvsem rešitev v ZNOJF-1, po kateri bi naloge s 
področja spremljanja premoženjskega stanja funkcionarjev, uveljavljanja določil 
zakona o nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja in omejitev pri sprejemanju 
daril, opravljalo delovno telo znotraj ene od vej oblasti. 
 
Ustava Republike Slovenije izrecno ne ureja protikorupcijskega delovanja države, 
kar je tudi razumljivo, saj korupcija v obdobju nastajanja in sprejemanja naše Ustave 
še ni bila tako prepoznavna, niti v domačem niti v mednarodnem okolju. Šele 
novejša spoznanja so pokazala, kako ta pojav ogroža demokracijo, vladavino prava, 
družbeni red in socialni mir ter zaupanje ljudi v pravno in socialno državo. Zato pa 
Ustavno sodišče v navedeni odločbi (U-I-57/06-28) poudarja, da preprečevanje 
korupcije izhaja iz samih temeljev pravne države.  
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Leta 2008 je Republika Slovenija ratificirala Konvencijo Združenih narodov proti 
korupciji (MKZNPK) – Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti 
korupciji (MKZNPK) (Uradni list RS, št. 22/08). V primerjavi z državami, ki so z 
ratifikacijo šele začele iskati rešitve za njeno uresničevanje, je pri nas ratifikacija 
MKZNPK v veliki meri potrdila obstoječi, že uveljavljen in tudi mednarodno priznan 
model preprečevanja korupcije.   
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Odločba Ustavnega sodišča U-I-57/06, ratifikacija MKZNPK in druge mednarodne 
obveznosti Slovenije pri preprečevanju korupcije, dejanske potrebe po krepitvi 
integritete in transparentnosti ter pravni ureditvi doslej še ne urejenih, dejansko pa 
perečih družbenih vprašanj na področju preprečevanja korupcije, nova spoznanja o 
njenih pojavnih oblikah, ki najhuje ogrožajo učinkovitost demokracije in pravne 
države ter zaupanje ljudi v pravni red, po drugi strani potreba po ukrepih za 
odpravljanje vzrokov teh pojavov, so ključni razlogi, ki terjajo nadgradnjo 
obstoječega modela preprečevanja korupcije in sprejem zakona, s katerim bo 
zakonodajalec uresniči tudi obveznosti, ki mu jih v zvezi z odpravo ugotavljene 
neskladnosti določb ZNOJF-1 z Ustavo naložilo Ustavno sodišče.  
 
S predlaganim zakonom želi vlada, po opravljeni temeljiti javni razpravi zakona, v 
zakonodajni postopek vložiti zakon, ki na sodobnejši način zagotavlja ustrezno 
pravno podlago za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju, kar je 
predpogoj za uspešno zoperstavljanje korupciji in drugim oblikam nezakonitega 
ravnanja v vseh segmentih javne oblasti, pri opravljanju javnih funkcij in upravljanju 
javnih zadev. Zakon tako temeljito opredeljuje aktivnosti na področju zaščite 
prijaviteljev nezakonitih ravnanj, nadzora nad lobiranjem, večji učinkovitosti nadzora 
nad financiranjem političnih strank in volilnih ter referendumskih kampanj, posodobil 
bo spremljanje premoženjskega stanja funkcionarjev, nezdružljivosti funkcij, omejitev 
poslovanja in sprejemanja daril, oblikovanja in izvajanja načrtov integritete ter 
zaostril zahteve do javnega sektorja glede doslednega upoštevanja svojih odločitev v 
zvezi z Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Ker bo s 
sprejetjem predlaganega zakona uresničil svoje obveznosti, bo vlada in 
zakonodajalec pokazal, da spoštuje in dejansko uveljavlja odločitve Ustavnega 
sodišča, mednarodne standarde in dejanske družbene potrebe po krepitvi integritete 
in transparentnosti javne oblasti ter učinkovitem preprečevanju korupcije.        
 

2. Cilji in namen zakona  
 
Temeljni cilj predlaganega zakona o integriteti v javnem sektorju je, da država z 
nadgradnjo uveljavljenega modela največjo možno pozornost posveti krepitvi 
integritete v javnem sektorju, torej zagotovi pogoje, da uslužbenci in funkcionarji 
svoje delo opravljajo pošteno in profesionalno, uresniči mednarodne obveznosti, 
sprejete z ratifikacijo Konvencije Združenih narodov o preprečevanju korupcije in s 
poročili različnih mednarodnih organizacij (Svet Evrope – GRECO, OECD) o naši 
državi, in obveznosti, ki jih je določilo Ustavno sodišče, ko je v odločbi U-I-57/06 
ugotovilo protiustavnost določb ZNOJF-1, ter tako nadaljuje učinkovito uresničevanje 
strateških ciljev, določenih v Resoluciji o preprečevanju korupcije v Republiki 
Sloveniji.  
 
Pri uresničevanju navedenih ciljev ima Komisija za integriteto in preprečevanje 
korupcije kot samostojni državni organ osrednjo vlogo, tako pri obravnavi 
posamičnih primerov kot pri krepitvi in upravljanju institucionalnega omrežja 
protikorupcijskih dejavnosti, integritete in transparentnosti v javnem sektorju. S tem 
namenom predlagani zakon opredeljuje integriteto in transparentnost kot standard 
oziroma stanje visoke ravni (samo)zavedanja odgovornosti in pripravljenosti 
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posameznika, institucij in družbe za obvladovanje korupcije. Predlagani zakon uvaja 
rešitve, ki presegajo klasično pojmovanje preprečevanja korupcije in drugih 
družbeno nevarnih pojavov. Z ustanovitvijo in pristojnostmi »nove« komisije kot 
neodvisnega državnega organa za krepitev integritete ter preprečevanje korupcije 
zagotavlja, da institucije in posamezniki z njeno strokovno pomočjo aktivno 
prispevajo pri preprečevanju in odpravljanju samih vzrokov korupcije in drugih 
nezakonitih ravnanj v javnem sektorju. Z aktivno vlogo posameznikov in institucij, 
zlasti civilne družbe, nevladnih organizacij in medijev pri krepitvi integritete in 
transparentnosti ter pri preprečevanju korupcije in drugih nezakonitosti v javnem 
sektorju predlagani zakon krepi tudi participatorno demokracijo na teh pomembnih 
področjih družbenega življenja. Slednja pa na splošno ima pomembno vlogo za 
demokracijo in uresničevanje ustavno zajamčenih pravic posameznika in civilne 
družbe pri nadzoru in upravljanju zadev javnega pomena.  
 
S posodobljenimi zakonskimi rešitvami predlagani zakon ureja celovito sistemsko 
preprečevanje korupcije tako, da določa pristojnosti, metode in ukrepe komisije pri 
krepitvi integritete in transparentnosti javnih funkcij ter pri izvrševanju javne oblasti. 
Zahteva učinkovito zaščito prijaviteljev korupcije in drugih nezakonitih ravnanj, 
nadzor lobiranja, financiranja političnih strank in volilnih kampanj, dosledno 
uresničevanje nacionalne protikorupcijske strategije, izdelavo in uresničevanje 
načrtov integritete, ki zagotavljajo pomoč pri implementaciji zakona in 
protikorupcijske strategije po posameznih organih državne in lokalne oblasti, 
omejevanje in odpravljanje nasprotij interesov, preglednost daril in nadzor nad 
premoženjem javnih funkcionarjev.  
 
Predlagani zakon določa natančne postopke v zvezi z navedenimi cilji. Vzpodbuja 
aktivno in usklajeno sodelovanje državnih organov, institucij civilne družbe, zlasti 
nevladnih organizacij in medijev pri preprečevanju korupcije. Na ta način, s 
položajem in vlogo komisije kot osrednjega in samostojnega državnega organa v 
institucionalnem omrežju protikorupcijskega delovanja, predlagani zakon terja 
uresničevanje protikorupcijske strategije na strateški in operativni ravni ter s tem tudi 
umestitev Resolucije državnega zbora o preprečevanju korupcije v Republiki 
Sloveniji v širši kontekst sistema nacionalne varnosti pred korupcijo, organiziranim 
kriminalom in terorizmom, spremljanje in analizo pojavnih oblik in dinamike 
korupcijskih ravnanj, mednarodno sodelovanje, izobraževalno dejavnost na področju  
preprečevanja korupcije in podobno. Gre torej za celovito in uravnoteženo 
zagotavljanje visoke ravni učinkovitosti preprečevanja korupcije, krepitve 
transparentnosti in integritete javnega sektorja, kar so temeljni pogoji za zakonito, 
uspešno, pregledno, smotrno in pošteno delovanje države kot javnega servisa.  
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Seveda je med temeljnimi cilji predlaganega zakona tudi uresničevanje odločbe 
Ustavnega sodišča o neskladnosti ZNOJF-1 z Ustavo in obveznosti iz mednarodnih 
konvencij. S tem namenom predlog zakona nadgrajuje pravna in dejanska 
prizadevanja Republike Slovenije na področju preprečevanja korupcije, omogoča 
natančnejše spremljanje in ugotavljanje dejanskega stanja korupcije v družbi. 
Zagotavlja pravno podlago preventivnim ukrepom in uresničevanju nacionalne 
protikorupcijske strategije, sledi priporočilom Organizacije združenih narodov,  
Evropske unije, OECD in Sveta Evrope v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem 
organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja, krepitvijo integritete in 
transparentnosti javnega sektorja. Ob upoštevanju področne zakonodaje in 
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sistemskega zakona o prekrških ureja tudi pristojnosti in postopek nadzora nad 
uresničevanjem zakonskih določb, določa kršitve in sankcije ter pristojnosti komisije 
za uvedbo postopka pri sodišču za prekrške.  
 

3. Predlagane bistvene rešitve  
 
Besedilo zakona je razdeljeno na dvanajst (XII) poglavij in ima skupaj s končnimi 
določbami 99 členov. Poglavja predstavljajo zaokrožene vsebinske celote, ki skupaj 
tvorijo integralno besedilo in med splošnimi določbami opredeljujejo predmet in 
uporabo zakona. Predlog zakona se nanaša na vse nosilce javnih funkcij v 
zakonodajni, izvršilni in sodni veji oblasti – izjema je nadzor lobiranja, kjer so sodni in 
upravni postopki izločeni iz nadzora, saj lobiranja pri teh postopkih niti ne sme biti – v 
določeni meri pa tudi na funkcionarje samoupravnih lokalnih skupnostih (v 
nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) in javne uslužbence – uradnike najvišjega 
ranga. Predlog natančneje opredeljuje, kdo so funkcionarji, na katere se nanaša ta 
zakon, in podaja definicije ključnih pojmov, uporabljenih v zakonu. 
 
V drugem poglavju so določbe o ustanovitvi komisije za integriteto in preprečevanje 
korupcije kot neodvisnega in samostojnega organa, ki s svojimi pristojnostmi in 
ekspertnimi znanji opravlja naloge in uresničuje strateške cilje predlaganega zakona. 
Preglednost ureditve, položaj, pristojnosti in naloge ter neodvisnost komisije v 
sistemu državne ureditve jamči že sam postopek imenovanja in razrešitve 
zmanjšanega števila (v primerjavi z veljavno ureditvijo) članov oziroma funkcionarjev 
komisije, prav tako tudi parlamentarni nadzor nad njenim delovanjem, kar je v 
predlogu zakona pristojnost posebnega delovnega telesa državnega zbora. 
Personalni kriteriji za izbiro in imenovanje članov komisije so strogi, postopki pa taki, 
da zagotavljajo apolitičnost, visoko strokovnost, neodvisnost in nepristranskost, 
hkrati pa enakopravno zastopanost vseh treh vej oblasti in drugih pomembnih 
institucij (npr. Varuha človekovih pravic in Računskega sodišča) pri izbiri in predlogih 
za imenovanje. Predlog zakona v nadaljevanju določa naloge in pristojnosti komisije, 
nekatere so podobne tistim, ki jih opravlja sedanja Komisija za preprečevanje 
korupcije, med novimi pa velja ponovno izpostaviti zaščito prijaviteljev nezakonitih 
ravnanj, odločanje v primeru suma, ali obstaja nasprotje interesov, uresničevanje 
Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, delni, protikorupcijski 
nadzor nad financiranjem političnih strank in volilnih kampanj, ureditev lobiranja ter 
predlagalno vlogo komisije, da ob ugotovljenih kršitvah zakona predlaga uvedbo 
postopka pri pristojnem sodišču za prekrške.  
 
Ker praksa tudi v sloveniji kaže, da so prijavitelji korupcije in drugih nezakonitih 
ravnanj vse pogosteje izpostavljeni ogrožanjem, kot jih poznamo na področju 
organiziranega kriminala, predlog zakona v III. poglavju ureja zaščito pred tovrstnimi 
grožnjami, vsemi oblikami fizičnega nasilja in psihičnega trpinčenja posameznikov, 
ko si aktivno in v dobri veri prizadevajo za preprečevanje in odkrivanje nezakonitih 
ravnanj in njihovih storilcev. Gre predvsem za varovanje identitete in zaščito v 
primeru ogrožanja zaradi dobroverne prijave, naloge komisije in pravico 
posameznika do povračila škode, ki bi jo zaradi povračilnih ukrepov utrpeli prijavitelji. 
Predlog zakona se v tem delu zgleduje in za namen preprečevanja in odkrivanja 
korupcije dopolnjuje zaščito posameznika po zakonu o policiji in zakonu o zaščiti 
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prič, na katerega se tudi sklicuje, zakona o delovnih razmerjih, v delu, kjer varuje 
dostojanstvo delavcev, kot tudi določb Kazenskega zakonika KZ-1 o varstvu pred 
šikaniranjem in posebnimi oblikami trpinčenja v delovnem okolju. Celotno poglavje 
upošteva tudi določbe konvencije o preprečevanju korupcije, ki od podpisnic 
pričakuje učinkovito zaščito prijaviteljev.  
 
Določbe IV. poglavja na posodobljen način urejajo preprečevanje nasprotja interesov 
in nadzor nad sprjemanjem daril ter omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti. 
Predlog natančno določa, kaj je pridobitna dejavnost, ki je funkcionar ne sme 
opravljati, pri čemer razlikuje med poklicnimi in nepoklicnimi funkcionarji. Za poklicne 
funkcionarje predvideva načelno prepoved opravljanja vsake pridobitne dejavnosti, 
razen izrecno določenih izjem in izjem po odobritvi komisije, medtem ko je za 
nepoklicne funkcionarje opravljanje pridobitne dejavnosti v načelu dopustno, razen v 
izrecno določenih primerih. Predlog zakona posebej ureja postopke v primeru 
nasprotja interesov za vse uradne osebe v Republiki Sloveniji, glede katerih ta 
problematika ni urejena že v drugih predpisih. Cilj teh določb je zagotoviti dosledno 
uresničevanje javnega interesa tudi v primerih, ko je ta lahko oviran z zasebnimi 
interesi uradnih oseb. Predlog določa postopke in naloge Komisije pri ugotavljanju 
obstoja nasprotja interesov za bodoča in že opravljena dejanja ter sankcijo – ničnost 
učinkov ravnanj, storjenih v konfliktu interesov - za kršitev določb tega poglavja. 
 
Nadzor nad premoženjskim stanjem vseh poklicnih funkcionarjev, nepoklicnih 
županov in podžupanov ter nekaterih drugih kategorij zavezancev (lobisti, uradniki 
najvišjega ranga, javni uslužbenci, ki se ukvarjajo z javnimi naročili) je urejen v V. 
poglavju. Predlog zakona v tem poglavju natančneje ureja tudi omejitve poslovanja 
države in lokalnih skupnosti s poslovnimi subjekti, v katerih je udeležen funkcionar ali 
njegov družinski član. Predlog zakona predvideva prepoved poslovanja s temi 
poslovnimi subjekti za organe in pravne osebe, ki so naročniki po predpisih o javnih 
naročilih. Prepoved poslovanja s temi poslovnimi subjekti naj bi veljala za tiste 
poslovne subjekte (gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode, zadruge, 
društva, kmetijska gospodarstva ipd.), v katerih je funkcionar ali njegov družinski 
član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih 
pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega 
subjekta z več kot 5%. Predlog zakona predvideva tudi načelno prepoved dajanja 
državnih pomoči poslovnim subjektom, s katerimi ne smejo poslovati organi in 
pravne osebe, ki so naročniki po predpisih o javnih naročilih. Ta prepoved ne bi 
veljala za državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi 
nesrečami ali izrednimi dogodki in za primere državnih pomoči, ki bi jih dovolila 
Komisija. 
 
Določbe VI. poglavja urejajo načrte integritete, ki zajemajo ukrepe pravne in 
dejanske narave za krepitev integritete in transparentnosti ter za celostno 
preprečevanje in odpravljanje tveganj za nastanek in razvoj korupcije. Gre za 
sodobne modele strateškega nadzora, ki so po svoji naravi in funkciji kompatibilni z 
drugimi tovrstnimi modeli strateškega usmerjanja in operativnega delovanja za 
uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev, v tem primeru tistih, ki jih zasleduje 
predlagani zakon o integriteti v javnem sektorju.    
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ter uveljavljanju politične odgovornosti funkcionarjev zaradi opustitve ukrepov po 
resoluciji. 
 
VIII. poglavje vsebuje naloge komisije pri nadzoru nad uresničevanjem nekaterih 
določb predpisov o financiranju političnih strank in volilnih ter referendumskih 
kampanj ter tako odpravlja pomanjkljivosti teh predpisov in zagotavlja celovit nadzor 
nad osnovnimi načeli financiranja političnih  strank in volilnih ter referendumskih 
kampanj. V tem delu predlog zakona zasleduje notranjo konsistentnost v odnosu na 
poglavje o lobiranju, ki mu sledi v nadaljevanju ter uresničuje del obveznih priporočil 
GRECO iz zadnjega ocenjevanja Republike Slovenije. 
 
Določbe IX. poglavja o lobiranju so popolna novost, ker v slovenskem pravnem redu 
prvič urejajo registracijo lobistov, njihove pravice in obveznosti, nadzor nad njihovim 
delom in sankcije za kršitve, storjene pri lobiranju. To je tudi eden od glavnih ciljev iz 
konceptualnih dokumentov Evropske unije, s katerimi je Komisija EU v letu 2006 
začela široko razpravo članic o preglednosti in integriteti javnega sektorja, o čemer 
natančneje govorijo komentarji k posameznim členom predloga zakona.   
 
Predlog zakona v X. poglavju  ureja uporabo podatkov in vodenje evidenc. Sledi mu 
XI. poglavje s kazenskimi določbami, kjer se skozi prekrške in dejavnost komisije kot 
organa, ki je zadolžen za nadzor nad uresničevanjem določb zakona in je v tem 
okviru pristojen, da ob ugotovljenih kršitvah predlaga uvedbo postopka pri sodišču za 
prekrške, zagotavlja učinkovito uresničevanje predlaganega predpisa. S tem 
poglavjem pa je predlagani zakon usklajen tudi s področnim zakonom o prekrških. 
 

4.  Podlaga v mednarodnih dokumentih in mednarodne primerjave  
 
Spodaj našteti mednarodni dokumenti našo državo zavezujejo k implementaciji 
svojih določil:  
• Konvencija OECD o preprečevanju podkupovanja tujih javnih uslužbencev v 

mednarodnih poslovnih transakcijah, ki jo je Republika Slovenija ratificirala in že 
velja, prepoveduje aktivno podkupovanje tujih in mednarodnih javnih uslužbencev 
in s tem kaznivim dejanjem povezano pranje denarja in računovodske oziroma 
knjigovodske kršitve predpisov; 

• Kazenskopravna konvencija Sveta Evrope o korupciji (ETS 173) s pripadajočim 
protokolom (ETS 191); oboje je Republika Slovenija že ratificirala, inkriminira  vso 
aktivno in pasivno korupcijo v javnem in zasebnem sektorju ter s tem povezano 
pranje denarja in računovodske oziroma knjigovodske kršitve predpisov, 
vzpostavlja odgovornost pravnih oseb za ta dejanja in zahteva vzpostavitev 
specializiranih in neodvisnih organov za boj proti korupciji in učinkovito 
mednarodno sodelovanje; 

• Civilnopravna konvencija Sveta Evrope o korupciji (ETS 174), ki jo je Republika 
Slovenija ratificirala, vzpostavlja civilno odgovornost za korupcijo odgovornih 
oseb in tudi države, če so korupcijsko dejanje storili njeni javni uslužbenci ter 
postavlja določene zahteve, ki naj olajšajo uveljavitev te odgovornosti, 

• Konvencija OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (UNTOC), ki jo 
je Republika Slovenija že ratificirala, zahteva inkriminacijo podkupovanja in 
uvedbo ostalih, zakonskih, upravnih ali drugih, za promocijo integritete in za 
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preprečevanje, odkrivanje in kaznovanje podkupovanja javnih uslužbencev 
potrebnih ukrepov, vključno z zagotavljanjem ustrezne neodvisnosti pristojnih 
organov;  

• Konvencija o zaščiti finančnih interesov Evropske unije s pripadajočima 
protokoloma (že ratificirano), ki inkriminirajo goljufije na škodo finančnih interesov 
Evropske Unije, tako na strani odhodkov kot tudi prihodkov, aktivno in pasivno 
korupcijo domačih, tujih in mednarodnih javnih uslužbencev, vzpostavljajo 
odgovornost pravnih oseb za tovrstna ravnanja in obveznost vzpostavitve zasega 
in odvzema z goljufijami in korupcijo pridobljenih protipravnih premoženjskih 
koristi;  

• Konvencija o preprečevanju korupcije uslužbencev Evropske unije in 
uslužbencev držav članic Evropske Unije (že ratificirano), ki inkriminira aktivno in 
pasivno korupcijo javnih uslužbencev Evropske Unije in njenih držav članic; 

• priporočila V. konference specializiranih organov držav Sveta Evrope za zatiranje 
korupcije, ki kot zelo pomembno nalogo navajajo vzpostavitev centralnih 
nacionalnih protikorupcijskih organov za koordinacijo dela različnih pristojnih 
služb; 

• Konvencijo OZN proti korupciji (UNCAC), ki jo je Republika Slovenija ratificirala 
leta 2008 in ki poleg represivnih ukrepov zahteva uveljavitev tudi vrste 
preventivnih ukrepov ter vzpostavitev oziroma ohranitev samostojnega in 
neodvisnega organa za preprečevanje korupcije, specializiranega organa za 
odkrivanje in preiskovanje korupcije ter podobnega organa za preprečevanje 
pranja koristi, izvirajočih iz korupcije. 

 
Obveznosti, ki izvirajo iz naštetih dokumentov, evropske države rešujejo na dva, 
med seboj dopolnjujoča se načina – s spremembami kazenske materialne in 
procesne zakonodaje in s sprejemom sistemskih predpisov, ki urejajo tudi položaj in 
delovanje neodvisnih centralnih organov za področje preprečevanja in zatiranja 
korupcije ter sprejemanje nacionalnih protikorupcijskih strategij in nadzor nad 
njihovim izvajanjem.  
 
V nadaljevanju za primerjavo navajamo položaj, pristojnosti in značilnosti nekaterih 
centralnih, specializiranih organov, ki na podlagi posebnih, protikorupcijskih 
predpisov že delujejo v posameznih državah v Evropi in drugje po svetu.  
 
 
4.1. Mednarodne primerjave delovanja posebnih protikorupcisjkih organov 
 
Najbolj korenit pristop k obravnavanju korupcije so že pred leti ubrale nekatere 
azijske (npr. Hongkong, Bangladeš, Nepal, Filipini, Singapur), afriške (npr. Zambija, 
Uganda, Tanzanija) in ameriške (Ekvador, Nikaragva, Peru) države, ki so ustanovile 
samostojne in neodvisne centralne protikorupcijske organe z združenimi 
represivnimi, operativnimi in splošnimi izobraževalno-svetovalnimi in preventivnimi 
pooblastili oziroma nalogami. Tem so se v zadnjem času pridružile tudi nekatere 
članice Evropske Unije: Litva, Latvija, Francija, Irska, Poljska, Luksemburg, 
Romunija in Portugalska. 
 
Litovska vlada je že februarja leta 1997 z odlokom ustanovila specializiran organ, 
katerega položaj in splošne naloge so bile primerljive s slovenskim Uradom za 
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preprečevanje korupcije; vendar je imel litovski urad poleg splošnih tudi konkretne 
pristojnosti v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem korupcijskih kaznivih dejanj. Tudi 
Litva je sčasoma spoznala, da je potrebno takšnemu organu zagotoviti neodvisnost 
od izvršilne veje oblasti in to na zakonski podlagi. 2. maja 2000 je Litva sprejela 
zakon, ki je vzpostavil nov specializiran in neodvisen organ za boj proti korupciji  - 
SIS (Special Investigation Service) - s kombiniranimi abstraktno – konkretnimi 
pooblastili in odgovornostjo, vezano kumulativno na predsednika države in na 
parlament.  
 
V Latviji že nekaj let deluje KNAB - neodvisno in samostojno protikorupcijsko telo, ki 
se ukvarja tako s preventivnimi kot tudi represivnimi nalogami. 
 
Podoben organ, kot ga prinaša ta zakonski predlog, že približno desetletje obstaja in 
deluje v Franciji. Imenuje se Osrednji organ za prevencijo korupcije (v angleščini The 
Central Prevention Corruption Department – SCPC) in je bil ustanovljen leta 1993 na 
podlagi posebnega zakona o preprečevanju korupcije (Act 93-122 on preventing 
corruption). Gre  za telo, ki je v organizacijskem smislu samostojen oddelek pri 
Ministrstvu za pravosodje, vendar je funkcionalno docela samostojen in neodvisen. 
Njegove pristojnosti se raztezajo na vse veje oblasti in tudi na zasebno – poslovni 
sektor, vodi ga sodnik višjega ranga, odgovarja oziroma poroča pa ministru za 
pravosodje in premieru. Z zgoraj omenjenim predpisom so bila SCPC-ju podeljena 
tudi konkretna, preiskovalna pooblastila, vendar je francosko ustavno sodišče zakon 
v tem delu razveljavilo. Preostala pooblastila so vsebinsko podobna tistim, ki jih 
določa predlog tega zakona.  
 
Irska je še ena izmed držav Evropske Unije, kjer obstaja poseben državni organ za 
boj proti korupciji. Imenuje se Standard in Public Ethics Commission in je bil 
ustanovljen na podlagi Zakona o javni službi (Public Office Act) leta 1995 in njegovih 
sprememb  z nalogo, da deluje zlasti na področju etike ravnanja javnih uslužbencev. 
Komisija je neodvisen in samostojen državni organ, ki pa ima poleg abstraktnejših 
tudi konkretna pooblastila v zvezi s preiskovanjem prepovedanih dejanj s področja 
korupcije; v tem obsegu komisija poroča neposredno generalnemu državnemu 
tožilcu. 
 
Poljska je leta 2006 ustanovila Centralni Protikorupcijski Urad (Central Anti-
Corruption Bureau), ki ima tako preventivne kot tudi represivne naloge, več sto 
zaposlenih in začetni proračun 80 mio EUR. 
 
Luksemburg je spomladi leta 2007 ustanovil COPRECO (Committee for the 
Prevention of Corruption), maloštevilno samostojno in neodvisno telo, katerega 
naloga je načrtovanje in izvajanje preventivnih ukrepov na področju korupcije. 
 
Romunija je meseca maja 2007 ustanovila Nacionalno agencijo za integriteto 
(National Integrity Agency), samostojno in neodvisno službo, ki nadzira 
premoženjsko stanje funkcionarjev in preprečuje njihove konflikte interesov. 
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Seveda obstajajo tudi druge države, ki niso članice EU, a problem rešujejo na 
podoben način. 
 
Republika Makedonija je sprejela obsežen protikorupcijski zakon, ki združuje 
vsebino več razdrobljenih slovenskih predpisov, povezanih z obravnavanjem 
korupcije (npr. zakonov o financiranju političnih strank, o nezdružljivosti funkcij in 
interesov za različne vrste funkcionarjev, o financiranju volilne kampanje, o 
izvrševanju proračuna, o javnih uslužbencih itd.). Makedonski protikorupcijski zakon 
ustanavlja, podobno kot predlog našega predpisa, samostojen in neodvisen državni 
organ – Državno komisijo za preprečevanje korupcije.  
 
Kosovo je leta 2005 ustanovilo Protikorupcijsko agencijo Kosova, ki ima skoraj 
identične naloge kot slovenska Komisija za preprečevanje korupcije. 
 
Srbija je konec leta 2008 sprejela Zakon o protikorupcijski agenciji, ki ustanavlja 
organ, zelo podoben organu iz predloga tega predpisa. 
 
Primerjalni pravni pregled pokaže, da v mnogih državah obstajajo protikorupcijski 
zakoni in tudi neodvisne, specializirane institucije za boj proti korupciji. Teh institucij 
je sicer mnogo več, kot je prikazano zgoraj, razlikujejo se po položaju, nalogah in 
pristojnostih (področje njihovega delovanja se razteza od etično-moralnega do 
policijsko-represivnega). Na tem mestu so prikazane le tiste, ki lahko služijo kot 
izkušnja in primer bodoči slovenski osrednji instituciji. Zanimivo je, da v korupcijsko 
najbolj čistih državah, na primer skandinavskih, praviloma ni posebnih, samostojnih 
protikorupcijskih organov. Podrobnejša analiza pokaže, da so temeljna načela borbe 
proti korupciji v teh skupnostih globoko vtkana tako v pravni, kot tudi etični, moralni, 
socialni in svetovno nazorski sistem velike večine prebivalcev teh območij. Jasno je, 
da te države v sedanjem trenutku ne potrebujejo več institucije, ki bi državljane in 
državne uslužbence učila, kaj je prav in kaj narobe, kje se končajo zasebni interesi in 
kje se prične skrb za skupno dobro, kakšna naj bo etika ravnanja javnih uslužbencev 
in podobno. Razumna in uravnotežena ekonomsko socialna politika in kombinacija 
ukrepov, kot jih določa tudi ta predlog zakona, je strateško in dolgoročno pomenilo 
de facto izkoreninjenje korupcije v teh državah. Pri tem pa ne smemo pozabiti 
dejstva, da je Švedska že leta 1923 ustanovila Inštitut za boj proti korupciji (Swedish 
Institute to Combat Corruptive Practices).  
 

5. Finančne posledice predlaganega zakona  
 
Predlagani zakon določa vsebinsko nadaljevanje dela Komisije za preprečevanje 
korupcije, ustanovljene leta 2004, vendar v novi sestavi, v novi obliki in na novih 
področjih. Finančne posledice sprejetja zakona se bodo odrazile na odhodkovni 
strani pri izdatkih za plače, stroških najema prstorov, materialnih stroških in 
investicijah, na prihodkovni strani pa s prihodki od opravljenih storitev zasebnemu 
sektorju in drugim zunanjim naročnikom, predvsem tujim.  
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V proračunskem letu 2009 bo Komisija za integriteto in preprečevanje korupcije, 
ustanovljena s tem predpisom, za svoje delo potrebovala cca 1,5 mio EUR, v letu 
2010 pa 1,9 mio EUR. 
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ZAKON O INTEGRITETI V JAVNEM SEKTORJU 
 

1. člen 
 
Ta zakon določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za  
preprečevanje korupcije, zaščito prijaviteljev nezakonitih ravnanj, preprečevanje in 
odpravljanje nasprotja interesov, omejitve poslovanja in omejitve sprejemanja daril 
javnih funkcionarjev ter postopke in načine za nadzor nad premoženjem javnih 
funkcionarjev, financiranjem političnih strank in lobiranjem. 

 
 

2. člen 
 
V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol. 

 
 

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 
 

NAMEN 
 

3. člen 
 

Namen tega zakona je: 
 

z uresničevanjem Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, 
oblikovanjem strokovnih mnenj in standardov dobre prakse, nudenjem pomoči pri 
učenju, osebnostnem razvoju ter načrtovanju in ocenjevanju integritete na vseh 
ravneh vzpodbujati in krepiti sposobnost posameznikov in institucij, da prevzamejo 
odgovornost za razvoj integritete v javnem sektorju in s tem tudi za preprečevanje in 
odkrivanje korupcije;  
 
z nadzorom nad premoženjem in sprejemanjem daril javnih funkcionarjev, 
preprečevanjem in odpravljanjem nasprotja interesov, zaščito prijaviteljev 
nezakonitih ravnanj, nadzorom nad lobiranjem in financiranjem političnih strank ter 
volilnih in referendumskih kampanj vzpodbujati in krepiti transparentnost v procesih 
in postopkih izvrševanja javne oblasti, pri opravljanju javnih funkcij in pri upravljanju 
javnih zadev; 
 
z uresničevanjem mednarodnih obveznosti Republike Slovenije vzpodbujati, 
podpirati in krepiti sodelovanje in strokovno pomoč pri preprečevanju in zatiranju 
korupcije na mednarodni ravni; 
 
z ustanovitvijo in delovanjem samostojnega in neodvisnega državnega organa s 
področja krepitve integrotete in protikorupcijskega delovanja ter njegovimi nalogami 
in pristojnostmi vzpodbujati in krepiti sodelovanje državnih organov in organov 

Delovno besedilo zakona, namenjeno javni razpravi od 17. 3. 2009 do 17. 4. 2009 12
e-pošta: integriteta.predlogi@gov.si 

 



Ministrstvo za javno upravo 

samoupravnih lokalnih skupnosti, organizacij javnega sektorja, institucij civilne 
družbe, medijev in pravnih ter fizičnih oseb pri uspešnem dvigu integritete v javnem 
sektorju, preprečevanju korupcije in učinkovitem odzivu države proti vsem oblikam 
koruptivnih ravnanj. 
 
 

OSEBNA VELJAVNOST 
 
 

4. člen 
 
(1) "Funkcionarji" po tem zakonu so poslanci, člani državnega sveta, predsednik 
republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, 
sodniki, državni tožilci, guverner Banke Slovenije, varuh človekovih pravic, 
funkcionarji v službah državnega zbora, državnega sveta in predsednika republike, 
funkcionarji v vladi, funkcionarji v službah ustavnega sodišča, funkcionarji v 
računskem sodišču, Banki Slovenije in pri varuhu človekovih pravic, funkcionarji v 
drugih državnih organih in funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) ter njihovih ožjih delov, ki imajo status 
pravnih oseb. 
 
(2) »Funkcionarji« po tem zakonu so tudi poslanci Evropskega parlamenta iz 
Republike Slovenije v delu, kjer njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene s 
predpisi Evropskega parlamenta. 
 
(3) Določbe tega zakona, ki veljajo za funkcionarje, veljajo tudi za funkcionarje, ki jim 
je funkcija prenehala, pa še prejemajo nadomestilo v skladu z zakonom. 
 
(4) Ta zakon velja tudi za direktorja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, direktorja Slovenske odškodninske družbe, direktorja Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, direktorja Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, za druge direktorje in člane nadzornih in poslovodnih organov 
javnih agencij, javnih zavodov, javnih skladov, javnih podjetij in gospodarskih družb v 
večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti ter gospodarskih družb, ki so 
v večinski lasti teh družb, ter za predsednike zbornic z javnimi pooblastili. 
 
(5) Za direktorje in člane poslovodnih organov subjektov iz prejšnjega odstavka, 
katerih letni prihodek v zadnjem koledarskem letu ne presega 2 milijona EUR, se 
uporabljajo določbe tega zakona, ki  veljajo za nepoklicne funkcionarje. 
 
 

POMEN IZRAZOV 
 

5. člen 
 
 (1) Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v 
javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali 
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oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, 
ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za 
drugega.  
 
(2)  Integriteta je visoka stopnja zavesti in odgovornosti posameznikov in institucij pri 
preprečevanju in odpravljanju tveganj za to, da bi bila javna oblast, javna funkcija, 
javno pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje v javnih zadevah uporabljena v 
nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in moralno-etičnimi standardi. 
 
(3) Družinski člani funkcionarja po tem zakonu so njegov zakonec, otroci, posvojenci, 
starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem 
gospodinjstvu. 
 
(4) Uradne osebe so osebe, ki so kot takšne določene v kazenskem zakoniku. 
 
(5) Nasprotje interesov so razmere, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali 
ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih 
nalog. 
 
(6) Zasebni interes uradne osebe vključuje vsako premoženjsko korist ali obveznost 
zanjo, za njene družinske člane in osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi 
ima ali je imela poslovne ali politične stike.  
 
(7) Resolucija o preprečevanju korupcije je Resolucija o preprečevanju korupcije v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 85/04) z vsemi spremembami in dopolnitvami. 
 
(8) Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki je kot takšno določeno 
v zakonu, ki ureja politične stranke.  
 
(9) Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje so osebe, ki so kot takšne 
določene v zakonu, ki ureja volilno oziroma referendumsko kampanjo. 
 
(10) Lobiranje po tem zakonu so vse plačljive oblike in načini nejavnega vplivanja na 
odločanje državnih organov zakonodajne ali izvršilne oblasti (v nadaljevanju: državni 
organi) pri obravnavi in sprejemanju zakonov, drugih splošnih aktov in aktov ter 
odločitev, sprejetih izven upravnega postopka. Za dejanje lobiranja šteje vsak, s 
plačilom za lobiranje povezan, nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati 
na vsebino ali postopek sprejemanja navedenih predpisov, aktov ali odločitev. 
 
(11) Lobist po tem zakonu je oseba, ki opravlja dejavnost lobiranja proti plačilu. 
 
(12) Lobiranci po tem zakonu so zaposleni v državnih organih, ki sodelujejo v 
postopkih obravnavanja in sprejemanja zakonov, splošnih aktov in aktov ter 
odločitev, sprejetih izven upravnega postopka, s katerimi z namenom lobiranja 
komunicira lobist in sicer: 

- poslanci in funkcionarji služb državnega zbora, 
- člani državnega sveta in funkcionarji služb državnega sveta, 
- predsednik republike in funkcionarji v uradu predsednika republike, 
- člani vlade in funkcionarji služb vlade in ministrstev, 
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- uradniki na položajih generalnega direktorja, generalnega sekretarja, 
predstojnika organa v sestavi in predstojnika vladne službe, 

- uradniki, ki pripravljajo besedilo predlogov zakonov, splošnih aktov in drugih 
predpisov ter drugih odločitev izven upravnega postopka za sprejem. 

 
(13) Interesne organizacije po tem zakonu so vse organizacije, razen tistih iz 
javnega sektorja, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja. 
 
 
 

II. poglavje: KOMISIJA ZA INTEGRITETO IN PREPREČEVANJE 
KORUPCIJE 

 
 

6. člen 
 
(1) Naloge po tem zakonu kot samostojen državni organ opravlja Komisija za 
integriteto in preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) in predstavlja pravno 
naslednico Komisije za preprečevanje korupcije, ustanovljene z Zakonom o 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). 
 
(2) Sredstva za delovanje komisije se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije 
na predlog komisije. Komisija samostojno odloča o porabi proračunskih sredstev. 
 

SESTAVA KOMISIJE IN IMENOVANJE 
 

7. člen 
 
(1) Komisijo sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. 
  
(2) Predsednik in njegova namestnika morajo imeti vsaj univerzitetno izobrazbo, ali 
najmanj visoko-strokovno izobrazbo s specializacijo, najmanj deset let delovnih 
izkušenj v tej stopnji izobrazbe in morajo biti osebe vredne javnega zaupanja za 
opravljanje funkcije v komisiji. 
 
(3) Predsednik in njegova namestnika so funkcionarji. Funkcija predsednika in 
namestnika predsednika ni združljiva z delom ali funkcijo v državnem organu, organu 
lokalne skupnosti, pri nosilcu javnih pooblastil, v politični stranki ali sindikatu. 
  
(4) Mandat predsednika in namestnikov je pet let, pri čemer so vsi na svojo funkcijo 
lahko imenovani največ dvakrat. 
 

8. člen 
 
(1) Predsednik in namestnika predsednika komisije morajo svojo funkcijo opravljati 
polni delovni čas.  
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(2) Pri komisiji je zaposleno potrebno število javnih uslužbencev. Vrste in število 
delovnih mest javnih uslužbencev se določijo z aktom o sistemizaciji. 
 

IMENOVANJE KOMISIJE 
 

9. člen 
 
(1) Predsednika in namestnika predsednika imenuje predsednik republike. 
 
(2) Kandidate za predsednika in namestnika v imenovanje predsedniku republike 
posreduje izbirna komisija, sestavljena iz petih članov, od katerih po enega 
imenujejo Vlada Republike Slovenije, največja opozicijska stranka v Državnem zboru 
Republike Slovenije, Računsko sodišče, Sodni svet in Varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije. Administrativne naloge za izbirno komisijo opravlja komisija. 
 
(2) Predsednik komisije pol leta pred iztekom mandata predsednika oziroma 
namestnikov predsednika o tem obvesti predlagatelje, predlagatelji pa svoje člane 
izbirne komisije imenujejo v roku 30 dni od obvestila predsednika komisije.  
 
(3) Izbirna komisija na podlagi vabila predsednika komisije začne z delom na dan, ko 
so imenovani vsaj trije člani izbirne komisije. Če se člani izbirne komisije ne odločijo 
drugače, jo vodi njen najstarejši član. 
 
(4) Izbirna komisija začne postopek iz prejšnjega odstavka z javnim pozivom za 
zbiranje predlogov za izbiro kandidatov za predsednika in namestnika predsednika. 
Predloge je potrebno poslati izbirni komisiji v 30 dneh po objavi poziva. 
 
(5) Izbirna komisija oceni vsako prijavo v skladu s kriteriji iz drugega ali tretjega 
odstavka 7. člena in označi, ali vsak od prijavljenih kandidatov izpolnjuje ali ne 
izpolnjuje teh kriterijev. Izmed kandidatov, ki izpolnujejo navedene kriterije, lahko 
izborna komisija izdela seznam kandidatov, ki jih izborna komisija še posebej 
predlaga v imenovanje. Izborna komisija v 30 dneh po izteku roka iz prejšnjega 
odstavka posreduje predsedniku republike vso dokumentacijo z ocenami vseh 
kandidatov in morebiten seznam primernih kandidatov, ki jih izborna komisija 
posebej predlaga v imenovanje. 
 
(6) Predsednik republike izmed kandidatov, ki jih je izborna komisija ocenila, da 
izpolnujejo kriterije iz drugega ali tretjega odstavka 7. člena, imenuje predsednika in 
namestnika predsednika v 30 dneh po prejemu predlogov. Predsednik republike 
lahko s posameznimi kandidati za predsednika in namestnika komisije pred 
imenovanjem opravi pogovor. 
 
(7) Če predsednik izmed poslanih kandidatov ne izbere predsednika ali kakšnega od 
namestnikov, o tem obvesti izbirno komisijo. Izbirna komisija ponovi postopek 
javnega poziva in predlaganja kandidatov, predsednik pa odloči v roku 30 dni po 
prejemu novega predloga. Če postopek zbiranja predlogov oziroma izbire kandidatov 
ni uspešen, se ponavlja toliko časa, dokler niso imenovani predsednik in oba 
namestnika predsednika. 
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(9) Predsednik in namestnika predsednika, ki jim je mandat potekel, opravljajo 
funkcijo vršilcev dolžnosti do imenovanja novih funkcionarjev na njihovo mesto. 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE 
 

10. člen 
 
(1) Predsednik komisije zastopa, vodi in organizira delo komisije ter ima v skladu z 
zakonom vse ostale pristojnosti in odgovornosti predstojnika državnega organa. 
 
(2) Predsednik komisije od imenovanih namestnikov predsednika določi prvega 
oziroma drugega namestnika predsednika. 
 
(3) Predsednik komisije lahko pooblasti posameznega namestnika predsednika, da 
organizira in vodi delo na posameznih področjih. 
 
(4) Predsednika komisije v odsotnosti nadomešča prvi namestnik predsednika. 
 

NAČIN DELOVANJA KOMISIJE 
 

11. člen 
 
(1) Komisija deluje in odloča kot kolegijski organ. Zadeve obravnava na sejah, kjer 
sprejema mnenja, stališča in druge odločitve, ki morajo biti sprejete z večino glasov 
vseh članov. 
 
(2) Komisija sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi organizacijo in način 
dela. Komisija s poslovnikom seznani državni zbor in vlado. Poslovnik se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
(3) Komisija v 15 dneh po objavi poslovnika v Uradnem listu Republike Slovenije 
izda akte o notranji organizaciji in sistemizaciji. 
 
 

NALOGE IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE 
 

12. člen 
 
(1) Komisija: 
• pripravlja strokovne podlage za dopolnitev vzgojnih in izobraževalnih programov 

s področjem integritete javnega sektorja, 
• svetuje pri krepitvi integritete in preprečevanju ter odpravljanju tveganj za 

korupcijo v javnem in zasebnem sektorju, 
• skrbi za uresničevanje resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, 
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• pripravi spremembe resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji in 
jih predlaga v obravnavo vladi, ki jih predloži v sprejem državnemu zboru, 

• daje soglasje k načrtom za uresničevanje resolucije o preprečevanju  korupcije v 
Republiki Sloveniji, 

• spremlja in analizira podatke o stanju in uresničevanju nalog za preprečevanje 
korupcije v Republiki Sloveniji, 

• sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja 
preprečevanja korupcije, 

• spremlja uresničevanje predpisov iz prejšnje alineje in daje pobude za njihove 
spremembe in dopolnitve, 

• če želi, lahko daje mnenje k predlogom novih zakonov pred njihovo obravnavo na 
Vladi Republike Slovenije, 

• sodeluje s podobnimi organi drugih držav in mednarodnih integracij ter 
mednarodnimi nevladnimi organizacijami s področja preprečevanja korupcije, 

• opozarja pristojne organe v Republiki Sloveniji na uresničevanje obveznosti, ki 
izhajajo iz mednarodnih aktov s področja preprečevanja korupcije in jim daje 
predloge glede načina uresničevanja teh obveznosti, 

• spremlja zadeve s področja podkupovanja tujih uradnih oseb in vodi evidenco teh 
zadev, 

• sodeluje z znanstvenimi, strokovnimi, medijskimi in drugimi nevladnimi 
organizacijami in društvi v zvezi z njihovim delom pri preprečevanju korupcije, 

• pripravlja izhodišča za kodekse ravnanja v javnem in zasebnem sektorju, 
• izdaja načelna mnenja, mnenja, stališča, priporočila in pojasnila o vprašanjih, 

povezanih z vsebino tega zakona, 
• objavlja strokovno literaturo, 
• opravlja druge naloge, določene z zakonom. 
 
(2) Pristojne vladne službe predloge zakonov, v okviru postopka javne obravnave 
predlogov predpisov, pred obravnavo na Vladi Republike Slovenije, pošljejo komisiji. 
Komisija lahko, če oceni za potrebno, v roku desetih delovnih dni izdela mnenje o 
tem, ali ti predlogi vplivajo na povečanje korupcijskih tveganj na področju, na 
katerega se nanaša njihova  vsebina. V kolikor komisija mnenja ne izda v roku 
sedem delovnih dni, se šteje, da na vsebino predlogov nima pripomb. 
 
(3) Mnenje komisije iz prejšnjega odstavka za Vlado Republike Slovenije ni 
obvezujoče, mora pa ga, če ga je komisija izdelala, skupaj z zakonodajnim  
gradivom poslati v državni zbor. 
 
(4) Načelna mnenja, izdana na podlagi petnajste alineje prvega odstavka, o tem, ali 
določeno ravnanje ustreza oziroma ne ustreza definiciji korupcije iz prvega odstavka 
5. člena tega zakona, niso akti, s katerimi se posega v človekove pravice in temeljne 
svoboščine in nimajo pravnih ali materialnih posledic, komisija pa z njimi na podlagi 
prijav o sumih korupcije v konkretnih zadevah oblikuje načelna stališča do 
posameznih ravnanj, ne da bi se pri tem spuščala v subjektivno odgovornost 
udeleženih fizičnih ali pravnih oseb. 
 
Načelna mnenja iz prejšnjega odstavka morajo biti praviloma oblikovana na takšen 
način, da iz njih ne bo mogoče ugotoviti osebnih podatkov o osebah ali organih, ki so 
bili obravnavani. Osebam in/ali organizacijam, ki so bila obravnavana v načelnem 
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mnenju, se načelno mneje pošlje z dopisom, v katerem se jih seznani, da je bilo 
načelno mnenje napisano na podlagi njihovega primera. Naslovnika se pozove, da v 
roku 14 delovnih dni komisiji podajo obrazloženo odzivno poročilo na načelno 
mnenje, ki mora vsebovati tudi načrt aktivnosti za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih 
v načelnem mnenju. Po preteku roka za odzivno poročilo komisija načelno mnenje 
predstavi javnosti. Komisija odzivna mneja arhivira.  
 
 
 

13. člen 
 
(1) Pri opravljanju nalog in odločanju o zadevah, za katere je pristojna po tem 
zakonu, komisija ravna po postopku, določenem s tem zakonom. 
 
(2) Razen v primerih iz prejšnjega odstavka ali če s posebnim predpisom ni določeno 
drugače, komisija uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 
 
 

14. člen 
 
(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter druge 
pravne osebe javnega in zasebnega prava morajo komisiji na njeno obrazloženo 
zahtevo, ne glede na določbe drugih zakonov in ne glede na njihovo obliko, v 
razumnem roku, ki ga določi komisija, brezplačno posredovati vse podatke in 
dokumente, ki so potrebni za opravljanje nalog komisije. 
 
(2) V kolikor je mogoče utemeljeno sklepati, da oseba prikriva svoje premoženje 
oziroma dohodke z namenom izogibanja nadzoru po tem zakonu in komisija nalog iz 
V. poglavja tega zakona ne more izvršiti drugače, o tem poda obvestilo pristojnim 
organom pregona in nadzora v Republiki Sloveniji, z zahtevo, da v okviru svojih 
pristojnosti ugotovijo dejansko stanje. Ti organi o ukrepih in ugotovitvah z odzivnim 
poročilom obvestijo komisijo najkasneje v roku 90 dni. 
  
(3) Na zahtevo komisije se je funkcionar iz 4. člena tega zakona, uradna oseba ali 
predstavnik osebe iz prvega odstavka tega člena dolžan udeležiti seje komisije in na 
njej dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja komisije iz njene pristojnosti. 
 

NADZOR NAD DELOM IN POSLOVANJEM KOMISIJE 
 

15. člen 
 
(1)  Komisija o svojem delu obvešča javnost. 

 
(2) Komisija javnost obvešča z objavo svojih mnenj, stališč in odločitev ter sklicev sej 
in njihovih zapisnikov.  
 
(3) Na svoje seje lahko komisija v skladu z zakonom vabi predstavnike nevladnih 
organizacij, ki se ukvarjajo z integriteto oziroma preprečevanjem  korupcije. 
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16. člen 

 
(1) Komisija o svojem delu enkrat letno poroča državnemu zboru. Letno poročilo 
mora predložiti najkasneje do 31. maja za preteklo leto. Na zahtevo državnega zbora 
ali na lastno pobudo lahko komisija državnemu zboru poroča tudi večkrat. 
 
(2) Komisija letno poročilo pošlje v vednost tudi predlagateljem članov izbirne 
komisije iz 9. člena tega zakona. 
 

17. člen 
 
(1) Za izvrševanje nadzora nad opravljanjem nalog komisije, povezanih z zaščito 
prijaviteljev nezakonitih ravnanj, preprečevanjem nasprotja interesov in nadzorom 
nad sprejemanjem daril, nadzorom nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, 
nadzorom nad uresničevanjem predpisov o financiranju političnih strank in volilnih ter 
referendumskih kampanj in nadzorom nad lobiranjem državni zbor ustanovi posebno 
komisijo.  
 
(2) Način svojega dela komisija državnega zbora podrobneje uredi s poslovnikom.  
 
 

18. člen 
 
(1) Komisiji državnega zbora se zagotovi reden in popoln vpogled v postopek in 
sistem zaščite prijaviteljev nezakonitih ravnanj, preprečevanja nasprotja interesov in 
nadzora nad sprejemanjem daril, nadzora nad premoženjskim stanjem 
funkcionarjev, nadzora nad uresničevanjem predpisov o financiranju političnih strank 
in volilnih ter referendumskih kampanj ter nadzora nad lobiranjem. V ta namen 
predsednik komisije vsakih šest mesecev, oziroma na njeno zahtevo, poroča komisiji 
državnega zbora o vsebini in obsegu dela ter sklepih, ugotovitvah in mnenjih 
komisije, povezanih s temi vprašanji. 
 
(2) Komisija državnega zbora nadzira premoženjsko stanje predsednika in obeh 
namestnikov predsednika ter opravlja druge naloge iz tega zakona, ki se nanašajo 
na funkcionarje komisije. 
 

RAZREŠITEV PREDSEDNIKA OZIROMA NAMESTNIKA PREDSEDNIKA 
 

19. člen 
 
(1) Predsednik republike lahko na predlog državnega zbora ali vlade predčasno 
razreši predsednika oziroma namestnika predsednika iz naslednjih razlogov: 

• če sam to zahteva, 
• če je s pravnomočno sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se 

preganja po uradni dolžnosti, z nepogojno kaznijo več kot šest mesecev 
zapora, 

• zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 
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• če pri opravljanju funkcije kršijo ustavo ali zakon. 
 
(2) Kadar je predsednik oziroma namestnik predsednika predčasno razrešen, se za 
preostanek mandata komisije imenuje nov funkcionar ob smiselni uporabi določb 9. 
člena tega zakona. Predlagatelji iz drugega odstavka 9. člena tega zakona morajo 
imenovati člane izbirne komisije najkasneje v 30 dneh po predčasni razrešitvi 
funkcionarja. 
 

III. poglavje: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV NEZAKONITIH RAVNANJ 
 

20. člen 
 

(1) Ne glede na določbe drugih predpisov lahko vsakdo obvesti javnost oziroma 
pristojne organe o dejanjih v državnem organu, organu lokalne skupnosti, nosilcu 
javnih pooblastil ali drugi pravni osebi javnega ali zasebnega prava, za katere 
verjame, da imajo znake korupcije ali drugih nezakonitosti. 
 
(2) Prijavo, ki vsebuje podatke, za katere je z zakonom določeno, da so tajni,  sme 
prijavitelj posredovati le organom odkrivanja in pregona ali  komisiji. 
  
(3) Če komisija ugotovi, da prijava iz prejšnjih odstavkov vsebuje znake kaznivega 
dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, obvesti o tem organe 
odkrivanja in pregona po zakonu, ki ureja kazenski postopek, in od njih zahteva, da 
jo v določenem roku obvestijo o svojih ukrepih in ugotovitvah. 
 
(4) Identitete prijavitelja iz prvega odstavka tega člena, ki je prijavo podal v dobri veri 
in je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki resnični, kar ocenjuje komisija, ni 
dovoljeno ugotavljati ali razkrivati nepooblaščenim osebam, proti prijavitelju pa ni 
mogoče začeti postopka za ugotavljanje odgovornosti v zvezi s prijavo.  
 
(5) Pri oceni, ali je prijava podana v dobri veri, komisija upošteva predvsem naravo in 
težo prijavljenega ravnanja, z njim grozečo ali povzročeno škodo, morebitno 
prijaviteljevo kršitev dolžnosti varovanja določenih podatkov ter status  organa ali  
osebe, kateri je bila zadeva prijavljena. 
 
(6) Prijavitelj, ki je organom odkrivanja in pregona prijavil kaznivo dejanje ali o tem 
podal uradno izjavo, je vključno z njegovimi družinskimi člani, v primeru, ko komisija 
oceni, da obstaja resna nevarnosti za njihovo življenje ali telo, po odločitvi komisije, 
zaščiten enako kot osebe, katerih zaščito določa zakon o zaščiti prič.  
 
(7) Pri sprejemanju odločitve iz prejšnjega odstavka komisija smiselno upošteva 
določbe zakona o zaščiti prič, njeno odločitev pa izvrši policijska enota za zaščito 
prič. 
 

(8) Zoper odločitev komisije iz četrtega odstavka tega člena o tem, ali je bila prijava 
podana v dobri veri in ali je prijavitelj utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki 
resnični, ni pritožbe. 
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(9) V kolikor komisija pri svojem delu ugotovi identiteto prijavitelja, ki je prijavo podal 
v dobri veri in je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki resnični, je brez 
njegovega soglasja ne sme razkriti  nikomur. 
 

21. člen 
 
(1) Uradna oseba, ki iz utemeljenih razlogov meni, da se od nje zahteva nezakonito 
ali neetično ravnanje ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje, 
je to dolžna prijaviti nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti (v nadaljevanju: 
pristojna oseba).  
 
 (2) Če ni pristojne osebe, če se ta na prijavo pisno ne odzove v roku 30 dni, ali če je 
pristojna oseba tista, ki od uradne osebe zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, 
je za prijavo iz prejšnjega odstavka in za postopek z njo pristojna komisija. 
  
(3) Pristojna oseba ali komisija na podlagi prijave oceni dejansko stanje, po potrebi 
izda ustrezna navodila in ukrene, kar je potrebno, da se preprečijo nezakonite 
oziroma neetične zahteve ter nastanek škodljivih posledic. 
 
 

22. člen 
 
(1) Zaradi prijave iz 20. in 21. člena tega zakona prijavitelji, ki so prijavo podali v 
dobri veri in so utemeljeno sklepali, da so njihovi podatki resnični, ne smejo utrpeti 
škodljivih posledic in ne smejo biti izpostavljeni diskriminatornemu ravnanju v obliki 
nadlegovanja, nasilja, trpinčenja, neenakega obravnavanja ali kaznovanja. 
 
(2) V primeru nastanka škodljivih posledic imajo prijavitelji pravico do povračila 
škode v breme organa ali organizacije, kjer je prišlo do škodljivih posledic, v primeru 
diskriminatornih ravnanj pa pravico do njihovega takojšnjega prenehanja. 
 
(3) Vzročno zvezo med prijavami iz prvega odstavka tega člena in škodljivimi 
posledicami oziroma diskriminatornim ravnanjem iz prejšnjega odstavka po tem 
zakonu z odločbo ugotavlja komisija.  
 
(4) V kolikor komisija v postopku iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je 
diskriminatorno ravnanje zoper prijavitelje iz prvega odstavka tega člena posledica 
njihove prijave, odredi takojšnje prenehanje takšnega ravnanja. 
 
(5) Zoper odločitev komisije iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ni pritožbe. 
 
(6) V kolikor so prijavitelji iz prvega odstavka tega člena javni uslužbenci, lahko v 
primeru diskriminatornega ravnanja zaradi prijave od svojega predstojnika zahtevajo 
premestitev na drugo enakovredno delovno mesto v istem ali drugem organu 
oziroma organizaciji in o tem obvestijo komisijo. 
 
(7) Uresničitev zahteve iz prejšnjega odstavka po obveznem predhodnem soglasju 
komisije v roku 30 dni od zahteve zagotovi predstojnik javnega uslužbenca in o tem 
obvesti komisijo. 
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IV. poglavje: PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV IN 
NADZOR NAD SPREJEMANJEM DARIL 

 

NEZDRUŽLJIVOST 
 

23. člen 
 
(1) Poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge 
dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka. 
 
(2) Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije ne more biti istočasno župan ali 
podžupan. 
 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko poklicni funkcionar 
opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in 
publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem. 
 
(4) Komisija lahko poklicnemu funkcionarju dovoli opravljanje tudi druge dejavnosti,  
namenjene pridobivanju dohodka, v kolikor takšne dejavnosti ne prepoveduje zakon 
in v kolikor opravljanje te dejavnosti ne bi vplivalo ali dajalo videz, da vpliva na 
objektivno in nepristransko opravljanje funkcije. 
 
(5) V kolikor želi poklicni funkcionar v primeru iz prejšnjega odstavka dohodek 
pridobiti od organa, v katerem opravlja svojo funkcijo, komisija dovoljenja ne izda. 
 
 

24. člen 
 
(1) Če mu tega ne prepoveduje zakon, funkcionar lahko sodeluje pri aktivnostih 
političnih strank, vendar pri tem ne sme uporabljati proračunskih sredstev, kadar 
takšna njihova uporaba ni posebej dovoljena z zakonom.  
 
 

25. člen 
 
(1) Funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem 
zavodu, javnem podjetju, javnem skladu, javni agenciji, gospodarski družbi, 
gospodarskem interesnem združenju, zbornici ali drugi pravni osebi, če po svoji 
funkciji opravlja posreden ali neposreden nadzor nad njihovim delom. 
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(2) Prepoved opravljanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka velja tudi za župane ali 
podžupane, ki po svoji funkciji preko občinske uprave opravljajo nadzor nad delom 
javnih zavodov in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina. 
 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena in pod pogojem, da v njih ne 
opravlja dejavnosti upravljanja ali zastopanja, je funkcionar kot predstavnik organa 
lahko član nadzornega organa javnega podjetja, javnega sklada ali gospodarske 
družbe, v kateri je država ali lokalna skupnost imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju oziroma 
kapitalu. 
 

26. člen 
 
Funkcionar, ki je pred nastopom funkcije opravljal dejavnost ali funkcijo, ki po tem 
zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije, mora najpozneje v tridesetih 
dneh po izvolitvi ali imenovanju oziroma po potrditvi mandata prenehati opravljati to 
dejavnost ali funkcijo. 
 
 

27. člen 
 
(1) Če funkcionar opravlja dejavnost ali funkcijo, ki po tem zakonu ni združljiva z 
opravljanjem njegove funkcije, ga komisija na to opozori in mu v opozorilu določi rok, 
v katerem mora prenehati opravljati to dejavnost ali funkcijo. Rok, ki ga določi 
komisija, ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev. 
 
(2) Če funkcionar kljub pravnomočni odločbi komisije o dolžnosti prenehanja 
opravljanja dejavnosti ne preneha opravljati nezdružljive dejavnosti ali funkcije, mu 
preneha mandat po zakonu. Komisija o tem, da so izpolnjeni pogoji za prenehanje 
mandata, obvesti organ, pri katerem funkcionar opravlja funkcijo, oziroma organ, 
pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja, ki o prenehanju mandata sprejme 
ugotovitveni sklep in obvesti komisijo. 
 
(3) V primeru direktorjev in članov poslovodnih organov subjektov iz četrtega 
odstavka 4. člena tega zakona kršitev iz prejšnjega odstavka šteje za krivdni razlog 
za razrešitev. 
 
(4) Naloge iz drugega odstavka tega člena kot organ, pri katerem funkcionar opravlja 
funkcijo, oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja, za 
neposredno voljene funkcionarje opravlja Državni zbor Republike Slovenije. 
 
 

PREPOVED IN OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL 
 

28. člen 
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(1) Funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi (v nadaljnjem besedilu: 
darila) v zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril 
manjše vrednosti. 
  
(2) Protokolarna darila so darila predstavnikov drugih držav in mednarodnih 
organizacij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga darila, dana v 
podobnih okoliščinah.  
 
(3) Pogostitve ob protokolarnih srečanjih iz prejšnjega odstavka ne štejejo med 
darila. Prav tako se ne štejejo med protokolarna darila podeljena odlikovanja, ki po 
podelitvi postanjeo last odlikovanca. 
 
(4) Priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, ki 
ne presegajo vrednosti 75 EUR, oziroma katerih skupna vrednost v posameznem 
letu ne presega 150 EUR, če so prejeta od iste osebe. V nobenem primeru se kot 
darilo manjše vrednosti ne sme sprejeti denar, vrednostni papirji ali dragocene 
kovine. 
 
(5) Ne glede na vrednost funkcionar ne sme sprejemati daril ali si pridobivati drugih 
koristi, ki so ali bi lahko vplivale na objektivno in nepristransko opravljanje njegove 
funkcije. 
 
(6) Prepovedi oziroma omejitve iz tega člena veljajo tudi za družinske člane 
funkcionarja. 
 
 

29. člen 
 
(1) Sprejeta darila in njihovo vrednost funkcionar vpiše v seznam daril, ki se vodi pri 
organu oziroma organizaciji, v kateri funkcionar opravlja funkcijo. 
 
(2) V seznam daril iz prejšnjega odstavka funkcionarji niso dolžni vpisovati daril, 
katerih vrednost ne presega določene manjše vrednosti.  
 
(3) Če se ugotovi, da prejeto priložnostno darilo presega vrednosti iz četrtega 
odstavka prejšnjega člena, darilo na podlagi ugotovitvene odločbe komisije postane 
last države, lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo 
funkcijo. Protokolarna darila, ne glede na njihovo vrednost, postanejo last države, 
lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo. 
Med protokularna darila ne štejejo priložnostna darila, podeljena članom in 
spremljevalcem delegacije ob protokularnih priložnostih, če gre za darilo manjše 
vrednosti iz četrte točke 28. člena tega zakona.  
 
(4) Darilo iz prejšnjega odstavka funkcionar preda v razpolaganje organu oziroma 
organizaciji, v kateri  opravlja funkcijo. 
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30. člen 
 
(1) Državni in drugi organi ter organizacije, ki so po zakonu dolžne voditi sezname 
daril, kopije teh seznamov za preteklo leto posredujejo komisiji do 31. marca 
naslednjega leta. 
 
(2) Če komisija pri pregledu seznama ugotovi odstopanje od zakonskih meril, o tem 
obvesti organ oziroma organizacijo, ki ji je posredovala seznam. 
 
(3) Na podlagi zbranih podatkov komisija pripravi javni katalog daril, sprejetih v 
preteklem letu, in ga objavi na svoji spletni strani. 
 

31. člen 
 
(1) Če komisija ugotovi, da je funkcionar sprejemal darila ali si pridobival koristi, ki so 
ali bi lahko vplivale na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije, 
obvesti o tem organ oziroma organizacijo, pri kateri funkcionar opravlja funkcijo, in 
organ, pristojen za izvolitev oziroma imenovanje funkcionarja.  
 
(2) Če organ iz prvega odstavka potrdi oceno komisije, da je funkcionar sprejemal 
darila ali si pridobival koristi, ki so vplivale na objektivno in nepristransko opravljanje 
njegove funkcije, od organa zahteva odzivno poročilo o ukrepih, ki jih je organ v 
zvezi z obvestilom komisije izvedel ter svoje ugotovitve javno objavi.  
 
(3) Naloge iz prejšnjega odstavka kot organ, pri katerem funkcionar opravlja funkcijo, 
oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja, za neposredno 
voljene funkcionarje opravlja Državni zbor Republike Slovenije. 
 
 

32. člen 
 
(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ne glede na 
določbe drugih zakonov ne smejo sprejemati daril, ki vplivajo ali dajejo videz, da 
vplivajo na zakonitost, objektivnost in nepristranskost njihovega delovanja. 
 
(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil skupaj s 
seznamom daril iz prvega odstavka 30. člena tega zakona komisiji posredujejo tudi 
seznam daril, sprejetih po prejšnjem odstavku. 
 
(3) Če komisija ugotovi, da je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec 
javnih pooblastil sprejel darilo, ki vpliva ali daje videz, da vpliva na zakonitost, 
objektivnost in nepristranskost njegovega delovanja, darilo po zakonu in na podlagi 
ugotovitvene odločbe komisije postane last države in se preda v upravljanje 
ministrstvu, pristojnemu za finance. 
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OMEJITVE POSLOVANJA 
 

33. člen 
 
 (1) Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s 
subjekti, v katerih je funkcionar, ki opravlja funkcijo pri naročniku, član poslovodstva 
ali je neposredno ali posredno udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju 
oziroma kapitalu v višini več kot 5%. 
 
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za subjekte, v katerih je na način iz 
prejšnjega odstavka udeležen družinski član funkcionarja. 
 
(3) Prepoved iz tega člena smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike 
pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ter 
za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči 
v primeru naravnih nesreč. Komisija lahko subjektu funkcionarja dovoli prejem tudi 
drugih državnih pomoči, v kolikor ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na odločitev 
o njihovi dodelitvi. 
 
(4) Nepoklicni funkcionarji, razen nepoklicnih županov in podžupanov ter članov 
nadzornih organov subjektov iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona, v enem 
mesecu po nastopu funkcije komisiji posredujejo podatke o subjektih, s katerimi so 
oni ali njihovi družinski člani povezani na način iz prvega odstavka tega člena, in 
sicer naziv poslovnega subjekta, matično  številko in sedež.  
   
(5) Komisija v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani tekoče 
objavlja seznam subjektov, za katere veljajo omejitve po določbah tega člena. 
 
(6) Omejitve po določbah tega člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki 
so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije. 
 
(7) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega člena, je nična. 
 
 

34. člen 
 
(1) V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri 
katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik pravne osebe, ki 
s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. 
 
(2) O primeru iz prejšnjega odstavka organ, pri katerem je funkcionar opravljal svojo 
funkcijo, nemudoma, najpozneje pa v roku 30 dni obvesti komisijo. 
 
 

NASPROTJE INTERESOV 
 

35. člen 
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(1) Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje 
interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. 
 
(2) Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu 
drugemu uresničila kakšen nedovoljeni zasebni interes. 
 
 

36. člen 
 

(1) V kolikor ob nastopu službe ali funkcije ali med njenim izvajanjem uradna oseba 
ugotovi nasprotje interesov oziroma možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno 
obvesti svojega predstojnika in preneha z delom v konkretni zadevi, razen, če bi bilo 
nevarno odlašati. 
 
(2) Če uradna oseba nima predstojnika, o nasprotju interesov oziroma možnosti, da 
bi do njega prišlo, pisno obvesti komisijo in preneha z delom v konkretni zadevi, 
razen, če bi bilo nevarno odlašati. 
 
(3) Predstojnik oziroma komisija o obstoju nasprotja interesov odločita v petnajstih 
dneh in s svojo odločitvijo takoj seznanita  uradno osebo. 
 
(4) V primeru ugotovitve predstojnika oziroma komisije, da obstaja nasprotje 
interesov, se uradna oseba izloči iz zadeve. 
 
(5) Dejanja uradne osebe v zvezi s postopki, vezanimi na seznanitev, opravljena po 
seznanitvi s sklepom o obstoju nasprotja interesov, so nična oziroma neobstoječa. 
 
 

37. člen 
 
(1) Vsak lahko od komisije zahteva, da preveri, ali je pri ravnanjih uradne osebe 
obstajalo nasprotje interesov. Zahteva mora vsebovati podatke o uradni osebi, opis 
ravnanja in razloge, po možnosti pa tudi dokaze za sum v obstoj nasprotja interesov. 
 
(2) V kolikor komisija ugotovi, da je pri ravnanjih uradne osebe obstajalo nasprotje 
interesov, so njena ravnanja nična oziroma neobstoječa. 
 
(3) V kolikor ugotovi, da je uradna oseba v obravnavani situaciji vedela oziroma bi 
morala in mogla vedeti, da obstaja nasprotje interesov, vendar je kljub temu ravnala 
v nasprotju z določbami o preprečevanju nasprotja interesov, komisija o tem obvesti 
druge pristojne organe. 
 
(4) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se lahko komisiji posreduje v roku 2 let od 
opravljenih uradnih dejanj.  
 

38. člen 
 
Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za funkcionarje, uradne osebe in za 
postopke, glede katerih ta vprašanja ureja drug zakon. 
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V. poglavje: NADZOR NAD PREMOŽENJSKIM STANJEM 
FUNKCIONARJEV 

 
39. člen 

 
(1) Zavezanci po tem poglavju (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) so poklicni 
funkcionarji in župani ter podžupani, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, uradniki na 
položajih generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v 
sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske 
uprave oziroma tajnika občine, člani nadzornih organov subjektov iz četrtega 
odstavka 4. člena tega zakona, lobisti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji  
iz 65. člena tega zakona in javni uslužbenci, ki sodelujejo v postopkih javnega 
naročanja. 
 
(2) Organi in organizacije iz prvega in četrtega odstavka 4. člena tega zakona, v 
katerih so zaposleni javni uslužbenci, ki so v okviru svojih rednih delovnih obveznosti 
zadolženi za postopke javnega naročanja, komisiji posredujejo njihove sezname v 30 
dneh po uveljavitvi tega zakona oziroma v 30 dneh po njihovi spremembi. 
 
(3) Poslovni subjekti iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona komisiji posredujejo 
sezname svojih direktorjev in članov nadzornih ter poslovodnih organov v 30 dneh 
po uveljavitvi tega zakona oziroma v 30 dneh po njihovi spremembi. 
 

40. člen 
 
(1) Zavezanec mora takoj, najpozneje pa v enem mesecu po nastopu in prenehanju 
funkcije oziroma dejavnosti, sporočiti komisiji podatke o svojem premoženjskem 
stanju oziroma komisiji dovoliti, da te podatke, v kolikor je to na podlagi predpisov 
mogoče, pridobi sama. Na zahtevo komisije ji mora zavezanec v enem letu po 
prenehanju funkcije ponovno posredovati podatke o svojem premoženjskem stanju. 
 
(3) Podatki o dohodkih in premoženjskem stanju zavezancev, razen lobistov, so ne 
glede na omejitve, ki jih določa zakon o varovanju osebnih podatkov in davčnih 
tajnostih, javno dostopni v delu, ki se nanaša na dohodke in premoženje v obdobju, 
povezanim z opravljanjem javne funkcije oziroma dejavnosti. 
 
(4) Javno dostopne podatke iz prejšnjega odstavka komisija objavlja na svoji spletni 
strani. 
 

41. člen 
 
Organ oziroma organizacija, v kateri zavezanec opravlja funkcijo oziroma dejavnost, 
mora komisijo v sedmih dneh obvestiti o tem, da je zavezanec nastopil oziroma 
prenehal opravljati funkcijo. 
 

42. člen 
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(1) Komisija nadzira premoženjsko stanje zavezanca na podlagi podatkov, ki jih ta 
predloži na posebnem obrazcu. Obrazec po predhodnem soglasju komisije 
državnega zbora predpiše komisija in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
(2) Komisija o premoženju zavezanca sestavi premoženjsko  kartico. 
 
(3) Obliko premoženjske kartice in način njenega vodenja določi komisija. 
 

43. člen 
 
(1) Podatki premoženjskega stanja  zavezanca obsegajo podatke o: 

- osnovni funkciji oziroma dejavnosti, 
- dejavnosti, ki jo je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, 
- drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja, 
- deležih in številu delnic v gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu 

oziroma drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti, oznako firme, 
- letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino, 
- nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki, 
- denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, 

katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 EUR, 
- gotovini, če njena skupna vrednost presega 10.000 EUR, 
- vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave 

premoženja presega 10.000 EUR, 
- dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 EUR, 
- premičninah, katerih vrednost presega 10.000 EUR. 

 
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka za zavezanca, iz uradnih evidenc, pridobi 
komisija sama. Za pridobivanje teh podatkov komisija pridobi soglasje zavezanca, v 
kolikor pa komisija teh podatkov ne more pridobiti, zavezancu dostavi obrazec, v 
katerega vnese zahtevane podatke.  
 
(3) Komisija lahko zahteva od zavezanca, da podatkom iz prvega odstavka tega 
člena priloži ustrezna dokazila. 
 
(4) Zavezanec, ki je lobist, komisiji ni dolžan posredovati podatkov iz prve, druge in 
tretje alineje prvega odstavka tega člena. 
 

44. člen 
 
(1) Podatke o letnih dohodkih iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena v 
obliki letne odločbe o dohodnini pridobi komisija od pristojnega organa. 
 
(2) Vsako spremembo glede funkcij, dejavnosti oziroma lastništva iz tretje in četrte 
alineje prvega odstavka prejšnjega člena ter drugega odstavka prejšnjega člena in 
vsako spremembo v letnem premoženjskem stanju iz šeste do enajste alineje prvega 
odstavka prejšnjega člena, ki presega 10.000 EUR, mora zavezanec sporočiti 
komisiji do  31. januarja za preteklo leto.  
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(3) Komisija lahko vedno zahteva od zavezanca, da ji predloži podatke iz prejšnjega 
odstavka. Zavezanec mora komisiji predložiti te podatke največ v 15 dneh po 
prejemu zahteve. 
 
(4) Če je ob primerjavi predloženih podatkov z dejanskim stanjem mogoče 
utemeljeno sklepati, da zavezanec svoje premoženje oziroma dohodke, z namenom 
izogibanja nadzoru po tem zakonu, prenaša na družinske člane, lahko komisija od 
njega zahteva, da v enem mesecu po prejemu zahteve komisiji predloži podatke iz 
šeste do enajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena tudi za družinske člane. 
 
 

45. člen 
 
(1) Če komisija ugotovi, da ji zavezanec ni sporočil podatkov o svojih funkcijah, 
dejavnostih, premoženju in dohodkih v skladu s tem zakonom, ga pozove, da ji v 
roku, ki ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni, predloži predpisane podatke. 
 
(2) Če zavezanec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevanih podatkov, 
komisija odloči, da se mu plača oziroma nadomestilo plače vsak mesec po tem, ko je 
pretekel rok, zniža za eno desetino, vendar največ do višine minimalne plače. 
Odločbo je dolžan izvršiti delodajalec. 
 
(3) Tožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve odločbe. 
 
(4) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za zavezanca, ki je nepoklicni župan 
ali podžupan, lobist ali član nadzornega organa v subjektu iz četrtega odstavka 4. 
člena tega zakona. 
 

46. člen 
 
(1) Če komisija na podlagi podatkov o premoženjskem stanju ali na podlagi drugih 
podatkov ugotovi, da se je premoženje  zavezanca, razen lobista, znatno povečalo 
glede na njegove zakonite dohodke od zadnje prijave, ali pa da vrednost njegovega 
dejanskega premoženja, ki je osnova za odmero davčnih obveznosti, znatno 
presega prijavljeno vrednost premoženjskega stanja, pozove zavezanca, da v največ 
15 dneh pojasni način povečanja premoženja oziroma razliko med dejanskim in 
prijavljenim premoženjem. 
 
(2) V kolikor zavezanec iz prejšnjega odstavka ne pojasni načina povečanja 
premoženja oziroma razlike med dejanskim in prijavljenim premoženjem ali tega ne 
stori na razumljiv način, komisija o tem obvesti organ, pri katerem zavezanec 
opravlja funkcijo, oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje zavezanca ter 
druge pristojne organe. 
  
(3) V kolikor organ, pri katerem zavezanec iz prvega odstavka tega člena opravlja 
funkcijo, oziroma organ, pristojen za njegovo izvolitev ali imenovanje, ugotovi, da se 
je premoženje zavezanca v določenem obdobju nezakonito povečalo, lahko začne 
postopek za prenehanje mandata oziroma za razrešitev v skladu z ustavo in 
zakonom in o tem obvesti komisijo.  
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(4) V kolikor organ, pri katerem zavezanec iz prvega odstavka tega člena opravlja 
funkcijo, oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje zavezanca, ugotovi, da 
se je njegovo premoženje v določenem obdobju nezakonito povečalo za več kot 
dvakratno vsoto njegovih zakonitih dohodkov v istem obdobju, zavezancu preneha 
mandat po zakonu. O tem organ, pri katerem zavezanec iz prvega odstavka tega 
člena opravlja funkcijo, oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje 
zavezanca, izda ugotovitveni sklep in obvesti komisijo. 
 
(5) Organi iz prejšnjih dveh odstavkov komisijo in druge pristojne organe o svojih 
ugotovitvah in odločitvah obvestijo v treh mesecih. 
 
(6) V kolikor organi iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena ugotovijo, da se 
je premoženje zavezanca iz prvega odstavka tega člena nezakonito povečalo, 
komisija izda odločbo, s katero mu naloži odstop nezakonito pridobljenega 
premoženja v korist države, lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri 
zavezanec opravlja svojo funkcijo oziroma dejavnost. 
 
(7) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možen upravni spor, ki zadrži njeno 
izvršitev, vendar do odločitve pristojnega sodišča oziroma do odstopa premoženja iz 
prejšnjega odstavka imetniki nezakonito pridobljenega premoženja z njim ne smejo 
upravljati oziroma razpolagati. 
 
(8) Dejanja, katerih namen je upravljanje ali razpolaganje s premoženjem iz 
prejšnjega odstavka, so nična. 
 
(9) Naloge iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena kot organ, pri katerem 
zavezanec iz prvega odstavka tega člena opravlja funkcijo, oziroma organ, pristojen 
za njegovo izvolitev ali imenovanje, za neposredno voljene funkcionarje opravlja 
Državni zbor Republike Slovenije. 
 

VI. poglavje: NAČRTI INTEGRITETE 
 

47. člen 
 
(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni zavodi in javni 
skladi sprejmejo načrt integritete. Načrt integritete predstavljajo ukrepi pravne in 
dejanske narave za celostno in sistemsko preprečevanje in odpravljanje tveganj za 
nastanek in razvoj korupcije. 
 
(2) Načrt integritete vsebuje zlasti: 

• oceno korupcijske izpostavljenosti institucije, 
• podatke o osebah, odgovornih za načrt integritete, 
• opis tipičnih delovnih procesov in načina odločanja z oceno izpostavljenosti 

tveganjem za korupcijo in predlogi za izboljšave integritete, 
• ukrepe za pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj za 

korupcijo ter 
• druge dele načrta, opredeljene v smernicah iz 50. člena tega zakona. 
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(3) Organi oziroma organizacije iz prvega odstavka tega člena morajo v rokih, 
določenih s smernicami iz 50. člena tega zakona, oblikovati in sprejeti načrt 
integritete in o tem obvestiti komisijo. 
 
(4) Komisija brezplačno usposablja osebe iz druge alineje drugega odstavka tega 
člena. 
 

48. člen 
 
Komisija redno ali po potrebi preverja, ali so organi oziroma organizacije iz 
prejšnjega člena sprejeli načrt integritete in kako ga uresničujejo. 
 

49. člen 
 
(1) Komisija lahko na predlog drugih subjektov javnega sektorja, ki niso določeni v 
prvem odstavku 47. člena tega zakona, kot tudi na predlog pravne osebe iz 
zasebnega sektorja, ob smiselni uporabi določb 47. člena tega zakona, izdela oceno 
integritete in  poda predloge za njeno izboljšanje. 
 
(2) Postopke za subjekte iz prejšnjega odstavka komisija izvede na njihove stroške.  
 

50. člen 
 
Komisija izdela in objavi smernice za oblikovanje načrtov integritete in za preverjanje 
delovanja načrtov integritete oziroma ocenjevanje integritete. 
 

 

VII. poglavje: URESNIČEVANJE RESOLUCIJE O PREPREČEVANJU 
KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 
51. člen 

 
(1) Komisija nadzira uresničevanje Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki 
Sloveniji in načrtov za njeno uresničevanje. 
 
(2) Z namenom uresničevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka lahko komisija daje 
predloge za sprejem in spremembo predpisov ter usmeritve in navodila glede načina 
izvrševanja ukrepov iz Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji in 
načrtov za njeno uresničevanje. 
 
 

52. člen 
 
(1) Pri uresničevanju Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji in 
načrtov za njeno uresničevanje komisija sodeluje z organizacijami iz javnega in 
zasebnega sektorja, nevladnimi organizacijami ter z državljankami in državljani. 
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(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka se nanaša na skupne dejavnosti pri izvajanju 
resolucije in načrtov za njeno uresničevanje, analize stanja na področju korupcije, 
izvajanje medijskih kampanj in druge dejavnosti, pomembne za krepitev integritete in 
preprečevanje korupcije. 
 
 

53. člen 
 
(1) Nosilci ukrepov iz Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji in 
načrtov za njeno uresničevanje komisiji do konca meseca februarja vsako leto 
poročajo o dejavnostih za uresničitev teh ukrepov v preteklem letu. 
 
(2) Komisija v roku treh mesecev po prejemu poročil iz prejšnjega odstavka sestavi 
poročilo o izvajanju Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji z 
navedbo ključnih dosežkov, problemov, dejavnikov tveganja in ocene uspešnosti, in 
ga vključi v letno poročilo o delu iz 16. člena tega zakona. 
 
(3) Zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije lahko komisija zoper posamezne 
funkcionarje državnemu zboru predlaga ugotavljanje politične odgovornosti na način, 
kot je to določeno v Ustavi Republike Slovenije in poslovniku državnega zbora. 
 
 

54. člen 
 
(1) V kolikor nosilci ukrepov Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki 
Sloveniji in načrtov za njeno uresničevanje v svojih poročilih predlagajo spremembe 
ali dopolnitve resolucije in se komisija s temi predlogi strinja, s predlogi nosilcev in 
svojimi lastnimi predlogi v poročilu iz drugega odstavka prejšnjega člena seznani 
Državni zbor Republike Slovenije. 
 
(2) V kolikor komisija ugotovi, da bi bili potrebni takojšnji popravki resolucije oziroma 
izvedba drugih nujnih ukrepov za njeno uresničitev, pristojne nosilce pozove, da 
začnejo z njihovo izvedbo in o tem takoj obvesti Državni zbor Republike Slovenije. 
 
(3) V kolikor se komisija s predlogi nosilcev ukrepov iz prvega odstavka tega člena 
ne strinja, jih o tem obvesti in obrazloži svojo odločitev. 
 
 

55. člen 
 
Komisija za preprečevanje korupcije vsaka tri leta preveri potrebo po splošnih 
spremembah, popravkih ali dopolnitvah resolucije. Ugotovitve in predloge vključi v 
prvo naslednje redno poročilo državnemu zboru. 
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VIII. poglavje : NADZOR NAD URESNIČEVANJEM PREDPISOV O 
FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK IN VOLILNIH TER 

REFERENDUMSKIH KAMPANJ 
 

56. člen 
 
(1) Političnim strankam in organizatorjem volilnih ter referendumskih kampanj je 
prepovedano izvajanje kakršnega koli pritiska nad fizičnimi in pravnimi osebami z 
namenom pridobivanja sredstev za financiranje političnih strank ali volilnih oziroma 
referendumskih kampanj. 
 
(2) Funkcionarji fizičnim in pravnim osebam v zameno za financiranje političnih 
strank ali volilnih oziroma referendumskih kampanj ne smejo ponujati uslug, 
povezanih z njihovo trenutno ali pričakovano  funkcijo. 
 
 

57. člen 
 
(1) Ko Računsko sodišče skladno z določbami zakona, ki ureja financiranje političnih 
strank, pošlje letno poročilo in svoje mnenje o poslovanju politične stranke 
državnemu zboru, oboje pošlje tudi komisiji. 
 
(2) Komisija izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem določb o financiranju političnih 
strank v Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in naslednji), katerih 
kršitve so določene kot prekrški. 
 
 

58. člen 
 
(1) Ko Računsko sodišče skladno z določbami zakona, ki ureja volilne in 
referendumske kampanje, opravi revizijo pri organizatorju volilne ali referendumske 
kampanje, s svojim dokončnim poročilom takoj seznani tudi   komisijo. 
 
(2) Komisija izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem določb o financiranju volilne 
oziroma referendumske kampanje v Zakonu o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07), katerih kršitve so določene kot prekrški. 
                                      
 

59. člen 
 
Pri izvajanju nalog iz tega poglavja lahko komisija zahteva vse podatke, 
dokumentacijo in gradivo od organov, ki so po drugih predpisih pooblaščeni za 
nadzor nad financiranjem političnih strank in za nadzor nad financiranjem volilnih 
oziroma referendumskih kampanj. 
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IX. poglavje : LOBIRANJE 
  

60. člen 
 
(1) Lobiranje po tem zakonu lahko opravljajo samo registrirani lobisti. 
 
(2) Lobist je lahko vsak posameznik, ki ni zaposlen v državnem organu in ki: 

- je polnoleten in mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost;  
- zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v 

Republiki Sloveniji ni bil pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev 
zapora. 

 
(3) Funkcionar ne more opravljati dejavnosti lobiranja pred pretekom dveh let, od kar 
mu je prenehala funkcija. 
 
 

61. člen 
 
Lobist lahko opravlja lobiranje kot samostojni podjetnik, kot zaposleni v gospodarski 
družbi ali kot zaposleni pri samostojnemu podjetniku, ki opravlja dejavnost lobiranja. 
Lobist lahko opravlja lobiranje tudi kot član interesne organizacije, ali pa kot 
posameznik, ki ga interesna organizacija pooblasti za lobiranje.  
 
 

ZDRUŽENJE LOBISTOV 
 

62. člen 
 
(1) Lobisti se lahko združujejo v interesno združenje lobistov (v nadaljnjem besedilu: 
združenje). 
 
(2) Združenje zastopa interese lobistov, skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj 
lobiranja, sprejema kodeks poklicne etike in sankcionira lobiste zaradi kršitev tega 
kodeksa. 
 
(3) S kodeksom poklicne etike združenje uredi zlasti načela, medsebojne odnose 
med lobisti in njihove odnose do lobirancev in organov, v katerih lobirajo ter sankcije 
za kršitev kodeksa. 
 

REGISTRACIJA LOBISTOV 
 

63. člen 
 
(1) Lobisti se vpišejo v register, ki je javen. Za vpis v register se plača taksa v skladu 
s predpisi o upravnih taksah.  
 
(2) Za registracijo lobistov je pristojna komisija.  
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(3) V vlogi za vpis v register mora kandidat za lobista predložiti naslednje podatke: 
ime in priimek, EMŠO, davčno številko, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
in ime ter sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika oziroma interesne 
organizacije, kjer je kandidat za lobista zaposlen, član oziroma pooblaščen. Lobist 
mora prijaviti vsako spremembo podatkov v osmih dneh po nastanku sprememb. 
 
(4) Tuji lobisti se v register vpišejo na podlagi prevedenega in notarsko overjenega 
dokumenta o registraciji v svoji državi. 
 
(5) Registracija velja za dve leti in jo je po preteku te dobe mogoče obnoviti. 
 
 

64. člen 
 
(1) Vlogi iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora biti priložen izpisek iz 
ustreznega javnega registra za lobista samostojnega podjetnika, gospodarsko 
družbo oziroma interesno organizacijo, pri kateri je lobist zaposlen oziroma član, in 
pisno pooblastilo ter izpisek iz javnega registra za interesno organizacijo, ki 
posameznika pooblašča za lobiranje. 
 
(2) Komisija določi obrazec vloge za vpis v register, obrazec vloge za spremembo 
vpisa v register in obrazec vloge za obnovitev vpisa v register. 
 
(3) Vlogo za vpis v register in vse druge podatke lahko lobist komisiji posreduje tudi v 
elektronski obliki. 
 

65. člen 
 
Komisija izda odločbo o vpisu v register oziroma odločbo o obnovitvi vpisa in 
odločbo o izpisu iz registra v petnajstih dneh po prejemu prijave. 
 

66. člen 
 
(1) Če se ugotovi, da vloga za vpis oziroma obnovitev vpisa v register ne vsebuje 
vseh potrebnih podatkov in prilog, se najkasneje v osmih dneh pozove kandidata za 
lobista, naj jo v določenem roku dopolni. Ta rok ne sme biti krajši od petih dni in ne 
daljši od petnajstih dni. 
 
(2) Če kandidat za lobista v določenem roku ustrezno dopolni vlogo, se mu izda 
odločba o vpisu oziroma obnovitvi vpisa v register v nadaljnjih petnajstih dneh. 
 
(3) Če kandidat za lobista v roku iz prvega odstavka tega člena ne dopolni vloge, se 
šteje, da je prijavo umaknil. 
 

67. člen 
 
Lobist se briše iz registra, če: 
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- je bil zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen na več kot šest 
mesecev zapora,  

- je združenje iz 62. člena tega zakona ugotovilo, da je huje kršil kodeks 
poklicne etike; 

- pisno izjavi, da ne želi biti več lobist in opravljati lobiranja; 
- tujemu lobistu preneha registracija v njegovi državi. 

 
 

68. člen 
 
(1) Odločba o vpisu oziroma obnovi vpisa in izbrisu lobista je upravni akt. 
 
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ali če komisija ne izda odločbe o vpisu 
oziroma obnovitvi vpisa v register v roku iz 65. oziroma 66. člena tega zakona, ni 
pritožbe, mogoč pa je upravni spor. 
 
 

POROČANJE LOBISTOV 
 

69. člen 
 
(1) Lobist mora komisiji pisno poročati o svojem delu in sicer: 

- do 31. julija oziroma 31. januarja za prvo polovico tekočega oziroma drugo 
polovico preteklega leta, 

- najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije.  
 
(2) Lobist mora dokumentacijo, ki je osnova za poročanje komisiji, hraniti deset let od 
dneva podaje poročila iz prejšnjega odstavka. 
 
 

70. člen 
 
(1) Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje: 

- osebne podatke lobista, 
- podatke o interesnih organizacijah, za katere je lobiral, 
- podatke o višini plačila, ki ga je prejel od teh organizacij za vsako zadevo, v 

kateri je lobiral, 
- navedbo namena in cilja, zaradi katerega je lobiral za posamezno interesno 

organizacijo,  
- navedbo državnih organov in lobirancev, pri katerih je lobiral, 
- navedbo vrst in načinov lobiranja za posamezno zadevo, v kateri je lobiral, 
- navedbo stroškov za posamezno zadevo, v kateri je lobiral, predvsem pa 

vrsto in vrednost vsake koristi, dane lobirancem, 
- navedbo vrste in vrednosti donacij političnim strankam in z njimi povezanih 

pravnih oseb. 
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(2) Tuji lobisti posredujejo podatke iz prejšnjega člena samo za lobiranje in 
obdarovanje političnih strank in z njimi povezanih pravnih oseb v Republiki Sloveniji. 
 
                      

71. člen 
 
Obliko in vsebino poročila iz prejšnjega člena natančneje določi komisija s posebnim 
sklepom. 
 
 

72. člen 
 
Komisija preizkusi, ali poročilo vsebuje vse predpisane sestavine. Če ugotovi, da je 
poročilo glede predpisanih sestavin pomanjkljivo, zahteva, naj lobist v določenem 
roku poročilo ustrezno dopolni. Ta rok ne sme biti krajši od dvajsetih dni in ne daljši 
od tridesetih dni. 
 
 

73. člen 
 
Komisija lahko preverja resničnost podatkov in navedb v poročilu: 

- z vpogledom v dokumentacijo lobista iz drugega odstavka 69. člena tega 
zakona, 

- s poizvedbami pri interesnih organizacijah, za katere je lobist lobiral, 
- s poizvedbami pri državnih organih in lobirancih, pri katerih je lobist lobiral, 
- s poizvedbami pri političnih strankah in z njimi povezanih pravnih osebah, 
- z zahtevo pri pristojnih organih, da opravijo revizijo poslovanja pri lobistu, 

gospodarski družbi, samostojnem podjetniku ali interesni organizaciji, kjer je 
lobist zaposlen oziroma član ali pri interesnih organizacijah, za katere je lobist 
lobiral. 

 

INFORMIRANJE 
  

74. člen 
 
(1) Lobist ima v zvezi z zadevami, v katerih lobira za interesne organizacije, pravico 
pridobivati informacije in dokumentarno gradivo, predloge aktov, obvestila in poročila 
o delu državnih organov v obsegu in na način, ki ga določajo predpisi o dostopu do 
informacij javnega značaja ali predpisi o medijih ter poslovnik ali drugi akti 
poslovanja državnih organov, ki veljajo za predstavnike medijev. 
 
(2) Ne glede na predpise o dostopu do informacij javnega značaja državni organ ne 
more zavreči zahteve lobista za dostop do informacije javnega značaja, o zahtevi pa 
je dolžan odločiti najkasneje v sedmih dneh od prejema zahteve. 
 
(3) V pisni zahtevi po pridobitvi informacij in gradiva iz prvega odstavka tega člena ni 
potrebno izpolniti pogojev iz prvega odstavka 76. člena tega zakona, se pa mora 
lobist identificirati, lobiranec pa preveriti, ali je lobist vpisan v register lobistov.  
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(4) Lobist ima v zvezi z zadevami, v katerih lobira za interesne organizacije, pravico 
biti vabljen na vse javne predstavitve in na vse oblike javnih posvetovanj. 
 
 

75. člen 
 
(1) Lobist lahko lobirancem posreduje pisne in ustne informacije in gradivo v 
zadevah, v katerih  lobira za interesne organizacije.  
 
(2) Lobist se pri izvajanju lobiranja lahko sestaja z lobiranci, ki o vsakem sestanku z 
lobistom v roku 10 dni poročajo komisiji. 
 
(3) Obrazec poročila s posebnim sklepom določi komisija. 
 
 

76. člen 
 
(1) Lobist se mora lobirancem identificirati in pokazati pooblastilo interesne 
organizacije za lobiranje v določeni zadevi. Lobist mora navesti tudi namen in cilj, 
zaradi katerega lobira ter po potrebi druge podatke, ki so pomembni za lobiranje. 
 
(2) Lobiranci privolijo v stike z lobistom samo po predhodni preveritvi, ali je lobist 
vpisan v register lobistov. 
 
 (3) Če bi pri stiku z določenim lobistom pri lobirancu nastalo nasprotje interesov, je 
stik dolžan odkloniti. 
 
(4) Državni organi določijo načine, vrste in oblike stikov svojih zaposlenih z lobisti. 
 
 

PREPOVEDI 
 

77. člen 
 
(1) Lobist lobirancem ne sme posredovati netočnih, nepopolnih ali zavajajočih 
informacij. 
 
(2) Lobist ne sme lobirati pri lobirancih, ki so odklonili stike z njim. 
 
(3) Lobist pri lobiranju ne sme ravnati proti predpisom, ki določajo prepoved 
sprejemanja daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnih nalog 
lobirancev.  
 

78. člen 
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(1) Lobiranec osebo, ki lobira in pri tem ravna v nasprotju z določbami prejšnjega 
člena ali ni vpisana v register lobistov nemudoma, najpozneje pa v roku desetih dni, 
prijavi komisiji. 
 
(2) Obrazec prijave določi komisija. 
 

79. člen 
 
(1) Komisija v primeru prijave iz prejšnjega člena obvesti lobista oziroma prijavljeno 
osebo in ji določi rok, v katerem se lahko o tem izjavi. Ta rok ne sme biti krajši od 
petnajstih dni in ne daljši od  tridesetih dni. 
 
(2) Izjavo iz prejšnjega odstavka lobist oziroma prijavljena oseba lahko da pisno ali 
ustno na zapisnik pred komisijo. 
 
(3) Resničnost podatkov iz prijave in izjave lobista oziroma prijavljene osebe lahko 
komisija preverja v skladu z 73. členom tega zakona. 
 
 

80. člen 
 
(1) Lobistu, ki ni poslal poročila iz 69. člena tega zakona ali ni dopolnil poročila v 
skladu s 72. členom tega zakona ali je po 73. členu tega zakona ugotovljeno, da je v 
poročilu navedel neresnične podatke, komisija lahko izreče naslednje sankcije: 

- pisni opomin, 
- prepoved obnovitve vpisa v register za naslednje registrsko obdobje. 

 
(2) Sankcije iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register lobistov. 
 
 

81. člen 
 
(1) Lobistu, ki je ravnal v nasprotju z 77. členom tega zakona, komisija lahko izreče 
naslednje sankcije: 

- pisni opomin, 
- prepoved nadaljnjega lobiranja v določeni zadevi, 
- prepoved lobiranja za določen čas, ki ne sme biti krajši od treh mesecev in ne 

daljši od dvanajstih mesecev, 
- prepoved obnovitve vpisa v register za naslednje registrsko obdobje. 

 
(2) Sankcije iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register lobistov. 
 
                              

LOBIRANJE V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI 
 

82. člen 
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(1) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo za lobiranje v organih lokalnih 
skupnosti pri obravnavi in sprejemanju splošnih aktov in drugih predpisov ter drugih 
odločitev izven upravnega postopka.  
 
(2) Lobiranci v organih lokalnih skupnosti po tem zakonu so zaposleni v organih 
lokalnih skupnosti, ki sodelujejo v postopkih obravnave in sprejemanja splošnih 
aktov in drugih predpisov ter drugih odločitev izven upravnega postopka in sicer: 

- funkcionarji v organih lokalnih skupnosti, 
- funkcionarji v ožjih delih lokalnih skupnosti, ki imajo status pravnih oseb, 
- direktorji občinskih uprav oziroma tajniki občin, 
- uradniki, ki pripravljajo besedilo predlogov splošnih aktov in drugih predpisov 

ter drugih odločitev lokalnih skupnosti izven upravnega postopka za sprejem. 
 
 

X. poglavje:  UPORABA PODATKOV IN VODENJE EVIDENC 
 

UPORABA PODATKOV 
 

83. člen 
 
Podatki, pridobljeni v skladu s tem zakonom, se smejo uporabljati le za namene, 
določene z zakonom. 
 
 

84. člen 
 
(1) Komisija podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljeno na podlagi tega 
zakona, hrani 10 let po zaključku zadeve, nato se dokumentacija arhivira. 
 
(2) Komisija vodi naslednje evidence podatkov: 

- evidenco funkcionarjev, oseb iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 
4. člena tega zakona in njihovih družinskih članov (osebno ime, EMŠO, 
davčna številka, funkcija oziroma položaj, naslov stalnega in začasnega 
prebivališča), 

- evidenco zadev s področja podkupovanja tujih uradnih oseb iz 12. alineje 
prvega odstavka 12. člena tega zakona (osebno ime ovadene, obtožene ali 
obsojene osebe, EMŠO, kvalifikacijo kaznivega dejanja in datum ter vsebino 
odločitve o zaključku postopka), 

- evidenco zadev s področja zaščite prijaviteljev nezakonitih ravnanj iz četrtega, 
petega in šestega odstavka 20. člena (osebno ime prijavitelja ali njegov 
psevdonim, odločitev o tem, ali je bila prijava podana v dobri veri in ali je bila 
za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena zaščita po 
zakonu o zaščiti prič), 

- evidenco zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva 
nezakonito oziroma neetično ravnanje iz 21. člena (osebno ime prijavitelja 
komisiji, osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje, 
navedba organa in seznam izdanih navodil komisije za ravnanje), 
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- evidenco izdanih odločb o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 22. 
člena in evidenco zahtevkov za premestitev iz šestega odstavka 22. člena 
tega zakona (osebno ime prijavitelja, osebno ime osebe, ki zahteva 
nezakonito oziroma neetično ravnanje,navedba organa, vsebina ocene 
oziroma zahtevka za premestitev), 

- evidenco seznamov daril iz prvega odstavka 30. člena in drugega odstavka 
32. člena tega zakona, ter evidenco obvestil iz drugega odstavka 30. in 
prvega odstavka 31. člena tega zakona, 

- evidenco poslovnih subjektov iz 33. člena tega zakona (naziv poslovnega 
subjekta, matično številko in sedež), 

- evidenco uradnih oseb, glede katerih je komisija po tretjem odstavku 36. 
člena in drugem odstavku 37. člena ugotavljala obstoj nasprotja interesov 
(osebno ime uradne osebe, EMŠO, funkcija oziroma položaj, naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča, vsebina odločitve komisije), 

- evidenco zavezancev iz prvega odstavka 39. člena tega zakona (osebno ime, 
EMŠO, davčna številka, funkcija oziroma položaj, naslov stalnega in 
začasnega prebivališča), 

- evidenco podatkov o premoženjskem stanju iz 43. člena tega zakona v obliki 
premoženjske kartice po drugem odstavku 42. člena tega zakona, 

- evidenco zadev s področja nezakonitega povečanja premoženja iz 46. člena 
tega zakona (osebno ime, EMŠO, funkcija oziroma položaj zavezancev iz 
prvega odstavka 46. člena, seznam obvestil po drugem odstavku 46. člena, 
seznam obvestil iz petega odstavka 46. člena, seznam izdanih odločb po 6. 
odstavku 46. člena), 

- evidenco obvestil o sprejetih načrtih integritete (47. člen),  
- evidenco oseb iz druge alineje drugega odstavka 47. člena tega zakona 

(osebno ime, delovno mesto, organ), 
- evidenco opravljenih preverjanj delovanja načrtov integritete (48. člen), 
- evidenco ocen integritete (49. člen), 
- evidenco funkcionarjev, zoper katere je komisija državnemu zboru predlagala 

uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz Resolucije o 
preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 53. člena), 

- evidenco – register lobistov po 63. členu tega zakona, 
- evidenco interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti  (64. člen), 
- evidenco izrečenih sankcij lobistom po 80. in 81. členu tega zakona (osebno 

ime lobista, EMŠO, vrsta kršitve, vrsta sankcije), 
- evidenco oseb, zoper katere je komisija podala kazensko ovadbo po 85. členu 

tega zakona, 
- evidenco oseb, zoper katere je komisija podala predlog za uvedbo postopka o 

prekršku po tem zakonu (naziv pravne osebe oziroma osebno ime, EMŠO, 
davčna številka, sedež pravne osebe oziroma naslov stalnega in začasnega 
bivališča fizične osebe, vrsta kršitve, vrsta izrečene kazni). 
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XI. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 
 
 

85. člen 
 
Z globo od 400 EUR do 1.200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki v prijavo 
o premoženjskem stanju iz 43. člena tega zakona oziroma v njene dopolnitve ne 
vpiše potrebnih podatkov ali vpiše lažne podatke in s tem spravi komisijo v zmoto, 
zaradi katere ne uvede postopkov po 27. oziroma 46. členu tega zakona. 
 
 

86. člen 
 
(1) Z globo od 40 do 1.200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 

- se v nasprotju z določbo tretjega odstavka 14. člena brez opravičila ne udeleži 
seje komisije, 

- v nasprotju z določbo četrtega odstavka 20. člena ugotavlja identiteto 
prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri veri in je utemeljeno sklepal, da so 
njegovi podatki resnični ali jo izda nepooblaščenim osebam,  

- v nasprotju z določbo 24. člena sodeluje pri izvajanju aktivnostih političnih 
strank s pomočjo nedovoljenih proračunskih sredstev, 

- v nasprotju z določbo 27. člena tega zakona ne preneha opravljati funkcije ali 
dejavnosti, 

- v nasprotju z določbami 28. člena tega zakona sprejme darilo ali drugo korist 
v zvezi z opravljanjem funkcije, 

- v nasprotju z določbami 29. člena sprejetega darila in njegove vrednosti ne 
vpiše v seznam daril pri organu ali organizaciji, v kateri opravlja svojo funkcijo 
ali ga ne preda v razpolaganje organu oziroma organizaciji, v kateri opravlja 
funkcijo, 

- v nasprotju z določbo četrtega odstavka 33. člena komisiji ne sporoči 
podatkov o subjektih, s katerimi je povezan na način iz prvega odstavka 33. 
člena,  

- v nasprotju z določbo prvega odstavka 34. člena v roku dveh let po 
prenehanju funkcije v razmerju do organa, v katerem je opravljal svojo 
funkcijo, nastopi kot lobist pravne osebe, ki s tem organom ima ali vzpostavlja 
poslovne stike, 

- v nasprotju z določbami prvega oziroma drugega odstavka 36. člena svojega 
predstojnika ali komisije ne obvesti takoj o nasprotju interesov oziroma 
možnosti, da bi do njega prišlo, 

- se v nasprotju z določbo četrtega odstavka 36. člena ne izloči iz zadeve, pri 
kateri je bilo ugotovljeno nasprotje interesov, 

- v nasprotju z določbami tretjega oziroma četrtega odstavka 44. člena ne 
sporoči zahtevanih podatkov, 

- kot lobist, kot nepoklicni župan oziroma podžupan ali kot član nadzornega 
organa komisiji v nasprotju z določbo prvega odstavka 45. člena ne sporoči 
zahtevanih podatkov, 

- v nasprotju z določbo prvega odstavka 46. člena ne pojasni povečanja 
premoženja ali razlike med prijavljenim in dejanskim premoženjem, 

Delovno besedilo zakona, namenjeno javni razpravi od 17. 3. 2009 do 17. 4. 2009 44
e-pošta: integriteta.predlogi@gov.si 

 



Ministrstvo za javno upravo 

- kot imetnik nezakonito pridobljenega premoženja z njim upravlja oziroma 
razpolaga v nasprotju z določbo sedmega odstavka 46. člena,  

- v nasprotju z določbo drugega odstavka 56. člena fizičnim in pravnim osebam 
v zameno za financiranje političnih strank ali volilnih oziroma referendumskih 
kampanj ponuja usluge, povezane z njegovo trenutno ali pričakovano funkcijo, 

- ki lobira, čeprav v nasprotju z določbo prvega odstavka 60. člena ni registriran 
kot lobist, 

- ki kot lobiranec v nasprotju z določbo 76. člena ne odkloni stika z lobistom, ki 
ni vpisan v register lobistov ali stika, pri katerem bi nastalo nasprotje 
interesov. 

 
(2) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil in druge 
pravne osebe javnega ali zasebnega prava, če komisiji v nasprotju z določbo prvega 
odstavka 14. člena ne predloži vseh podatkov ali dokumentov, ki so potrebni za 
opravljanje nalog komisije. 
 
(3) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil in druge 
pravne osebe javnega ali zasebnega prava, v kolikor stori dejanje iz druge alineje 
prvega odstavka tega člena ali v nasprotju z določbo četrtega odstavka 20. člena 
začne postopek za ugotavljanje odgovornosti prijavitelja zaradi prijave. 
 
(4) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge 
pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki v nasprotju s prvim odstavkom 22. 
člena prijaviteljem povzroči škodljive posledice oziroma jih izpostavi diskriminaciji.  
 
(5) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge 
pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki v nasprotju z odredbo komisije iz 
četrtega odstavka 22. člena ne preneha takoj z diskriminatornim ravnanjem. 
 
(6) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, ki sprejme 
darilo v nasprotju z določbo prvega odstavka 32. člena. 
 
(8) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba naročnika, 
ki posluje po predpisih o javnih naročilih, če odda javno naročilo ali podoben posel v 
nasprotju z določbami prvega ali tretjega odstavka 33. člena tega zakona. 
 
(9) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa, 
pri katerem je funkcionar opravljal svojo funkcijo, v kolikor v nasprotju z drugim 
odstavkom 34. člena komisije ne obvesti o ravnanju funkcionarja v nasprotju s prvim 
odstavkom 34. člena. 
 
(10) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa 
oziroma iz organizacije iz prvega odstavka 47. člena, ki v nasprotju s tretjim 
odstavkom 47. člena ne oblikuje načrta integritete. 
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(11) Z globo od 40 do 4.000 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
državnega organa, organa lokalne skupnosti oziroma nosilca javnih pooblastil kot 
nosilca izvajanja ukrepov iz Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki 
Sloveniji, ki v nasprotju s prvim odstavkom 50. člena komisiji ne poroča o dejavnostih 
za uresničitev teh ukrepov. 
 

87. člen 
  
Z globo od 400 do 100.000 EUR se kaznuje za prekršek nosilec javnih pooblastil in 
druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava, v kolikor stori dejanje iz drugega, 
tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega ali desetega odstavka 86. člena. 
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88. člen 

 
(1) Z globo od 400 do 100.000 EUR se kaznuje za prekršek interesna organizacija, 
za katero z njeno vednostjo lobira posameznik, ki v nasprotju s 60. členom ni 
registriran kot lobist. 
 
(2) Z globo od 400 do 100.000 EUR se kaznuje za prekršek interesna organizacija, 
za katero lobist v nasprotju z določbo 78. člena lobira pri lobirancih, ki so odklonili 
stike z njim oziroma pri lobiranju v državnih organih ravna proti predpisom, ki 
določajo prepoved sprejemanja daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije 
ali javnih nalog lobirancev. 
 
 

89. člen 
    
(1) Z globo od 400 do 100.000 EUR se kaznuje za prekršek politična stranka ali 
organizator volilne oziroma referendumske kampanje, ki je pravna oseba, če v 
nasprotju s prvim odstavkom 56. člena pridobiva sredstva za financiranje političnih 
strank ali volilnih oziroma referendumskih kampanj s pritiski nad fizičnimi ali pravnimi 
osebami. 
 
(2) Z globo od 40 do 1.200 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
odgovorna oseba politične stranke oziroma organizator volilne oziroma 
referendumske kampanje, ki je fizična oseba. 
 
 

90. člen 
 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojna komisija za integriteto in 
preprečevanje korupcije, ki je v tem okviru tudi pristojni predlagatelj za uvedbo 
postopka o prekršku. 
 
(2) O izrečenih kaznih po tem zakonu komisija obvešča javnost z navedbo podatkov 
o kršitelju, kršitvi in višini kazni. 
 

XII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

91. člen 
 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06) in 
preneha uporaba določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) 
po odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-57/06-28 (Uradni list RS, št. 33/07). 
 
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 12. in 13. člen Zakona o 
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 ). 
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(3) Pravice poslancev, pridobljene po določbah zakona o poslancih iz prejšnjega 
odstavka, ostanejo v veljavi do dneva prvih volitev v Državni zbor Republike 
Slovenije po uveljavitvi tega zakona. 
 

92. člen 
 
(1) Predsednik, namestnik predsednika in člani komisije, imenovani po Zakonu o 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), nadaljujejo z delom v komisiji do 
poteka svojih mandatov, ko se skladno z 9. členom tega zakona imenujejo nov 
predsednik in dva namestnika predsednika. 
 
(2) Predsednik in namestnik predsednika, imenovana po Zakonu o preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), po poteku mandatov iz prejšnjega odstavka ne 
moreta ponovno kandidirati za funkcijo v komisiji. 
 

93. člen 
 
Komisija državnega zbora po zakonu o preprečevanju korupcije iz 14. člena Zakona 
o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) se z dnem uveljavitve tega 
zakona skladno z 17. členom tega zakona preimenuje v Komisijo po zakonu o 
integriteti v javnem sektorju in nadaljuje z delom do poteka mandata svojih članov. 
 

94. člen 
 
Eden izmed namestnikov, neglede na določilo 7. člena tega zakona, ob prvem 
imenovanju funkcionarjev po tem zakonu, opravlja svojo funkcijo štiri leta. 
Namestnika iz tega člena z žrebom določi predednik komisije v roku 14 dni po tem, 
ko sta imenovana oba namestnika predsednika. O izzidu žreba predsednik izda 
sklep in o tem obvesti predsednika republike, vlado in državni zbor.  
  

95. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega zakona se spremeni 27. člen Zakona o političnih strankah 
(Uradni list RS, št. 62/94 in naslednji) in sicer tako, da se v njem brišejo naslednje 
besede: »21.«, »22.« in »in 25.«, namesto vejice pa se med besedi »18.« in »24.« 
vstavi  beseda »in«. 
   

96. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega zakona se spremeni 4. alineja 10. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških – ZP-1E (Uradni list RS, št. 17/08) in 
sicer tako, da se besedilo »in za prekrške s področja nezdružljivosti javnih funkcij s 
pridobitno dejavnostjo« briše, namesto njega pa vstavi besedilo »in za prekrške s 
področja integritete v javnem sektorju«. 
 
 

97. člen 
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98. člen 

 
Načine, vrste in oblike stikov svojih zaposlenih z lobisti v skladu s četrtim odstavkom  
76. člena tega zakona državni organi določijo s posebnim aktom v devetih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 
 
 

ZAČETEK VELJAVNOSTI 
 

99. člen 
 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
(2) Določba drugega odstavka 23. člena tega zakona o nezdružljivosti funkcij 
poslanca in župana ali podžupana se začne uporabljati na dan prvih volitev v 
Državni zbor Republike Slovenije po uveljavitvi tega zakona. 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 
 
 

K 1. in 3. členu 
 
Določbe 1. in 3. člena okvirno opredeljujejo vsebino in temeljni namen zakona. V 
najširšem pomenu, ki ga zakon v nadaljevanju precizira, udejanjajo princip 
zakonskega urejanja pravic in dolžnosti, nakazujejo strateške cilje zakona, zajete v 
besedni zvezi o celostnem preprečevanju in odpravljanju tveganj za korupcijo ter 
zagotavljanju preglednosti in integritete javnega sektorja, kot tudi načine, ukrepe in 
sredstva za uresničevanje teh ciljev. S tem ko skupaj s transparentnostjo in 
integriteto poudarjajo preprečevanje in obvladovanje tveganj za korupcijo, izražajo 
jasno namero zakona, da dosedanja prizadevanja in rezultate na tem področju 
nadgradi z zgodnjim odkrivanjem in odpravljanjem njenih vzrokov. Na ta način, s 
celostnim pristopom in proaktivnostjo, preprečevanje in obvladovanje korupcije 
dobiva podlago za prehod na višjo raven učinkovitosti. Z vsem tem se zakon 
pridružuje tudi praktično enakim ciljem Evropske unije v zvezi z zagotavljanjem 
preglednosti in integritete javnega sektorja, postavljenih v njenih konceptualnih 
dokumentih: Zelena knjiga EU – Pobuda za preglednost v Evropi, Bruselj, 3. 5. 2006, 
in Sporočilo Komisije – Nadaljnji ukrepi po objavi Zelene knjige Pobuda za 
transparentnost v Evropi, Bruselj, 21. 3. 2007; o uravnoteženem modelu 
preglednosti, demokratične in pravne kontrole – integritete v javnem sektorju.   
 
                                            

K 2. členu 
 
Določba 2. člena je izrazito tehnične narave, saj določa način pisave, ki pokriva tako 
moški kot ženski spol. 
 
 
K 4. in 5. členu 
 
Določbe 4. in 5. člena sledijo slovenskemu zakonodajnemu izročilu in 
nomotehničnim standardom, po katerih imajo pomembnejši sistemski zakoni načelne 
določbe, ki so v neposredni zvezi s samim naslovom zakona in so nujne tudi za 
interpretacijo ostalih določb zakona. Zato 4. člen določa osebno veljavnost oziroma 
subjekte, na katere se vsebina zakona nanaša, medtem ko 5. člen vsebuje jezikovne 
konvencije o pomenu ključnih pojmov, kar je potrebno za razumevanje in 
interpretacijo ostalih določb zakona.  
 
 

K 6. do 18. členu 
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Določbe 6. do 19. člena urejajo ustanovitev, osnovna organizacijska in kadrovska 
vprašanja, pristojnosti in nadzor nad delovanjem komisije za integriteto in 
preprečevanje korupcije, ki opravlja določene naloge in izvaja nadzor nad 
uresničevanjem tega zakona. V 6. členu je njen položaj v sistemu državne ureditve 
urejen po modelu relativno samostojnih institucij, kot je npr. varuh človekovih pravic, 
informacijski pooblaščenec, računsko sodišče, državna revizijska komisija, nekatere 
druge nadzorne agencije itd. Komisija je torej urejena kot samostojen državni organ 
z lastnimi finančnimi sredstvi, ki se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. S 
tem se zmanjšujejo možnosti za pritiske izvršilne veje oblasti na delovanje drugih 
dveh vej, sodne in zakonodajne, pri izvrševanju javne kontrole nad preglednostjo 
urejanja javnih zadev. Neodvisno in samostojno delovanje državnega organa pri 
preverjanju suma korupcije v konkretnih primerih pozitivno učinkuje tudi na zaupanje 
javnosti v državno oblast, da si dejansko prizadeva za preprečevanje in 
obvladovanje korupcije v vseh segmentih družbe in države. 
 
Teorija že dalj časa ugotavlja, da demokracijo in klasično delitev oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo ogrožajo težnje po centralizaciji odločanja in 
izvajanja javne kontrole v ozkem krogu političnih strank, zaradi česar se pojavlja 
nevarnost, da se bo parlamentarizem sprevrgel v skupščinski sistem. Zaradi tega je 
nastala potreba po aktivni civilni družbi in samostojnih nadzornih organih države ter 
drugih neodvisnih institucij na različnih področjih družbenega življenja. Ta potreba je 
posebej opazna tam, kjer po naravi stvari prihaja do prepletanja in konfliktov javnih 
na eni in zasebnih interesov na drugi strani, zlasti na zakonodajnem in izvršilnem 
področju: od lobiranja in financiranja političnih strank do različnih oblik partnerstva 
med javnim in zasebnim sektorjem, javno upravo in zasebnimi subjekti. Delovanje 
samostojnih nadzornih institucij je na teh področjih ključno za izvajanje učinkovite 
javne kontrole, preprečevanje korupcije in organiziranega gospodarskega kriminala, 
po drugi strani pa pozitivno učinkuje na zaupanje javnosti v transparentnost vladanja, 
poštenost političnih akterjev, demokracijo in vladavino prava.     
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Družbena praksa je z uveljavljenim modelom neodvisnega preprečevanja in 
obvladovanja korupcije tudi pri nas potrdila, da sta relativna samostojnost in 
specializiranost državnega organa za preprečevanje korupcije odločilna dejavnika 
preglednosti in integritete v javnem sektorju. Izhajajoč iz teh spoznanj 6. člen določa 
ustanovitev komisije za integritetio in preprečevanje korupcije, kot samostojnega in 
neodvisnega državnega organa. Njena samostojnost je seveda relativna, ker je 
komisija, tako kot vsi drugi državni organi, pri svojem delu in odločanju vezana na 
ustavo in zakone. To, kar daje težo njeni neodvisnosti in nepristranskosti, je položaj 
samostojnega organa v sistemu državne ureditve, kar ji zagotavlja, da pri svojem 
delu in odločitvah ni podrejena nobeni veji oblasti, ampak je z njimi v razmerju 
funkcionalne uravnoteženosti (»zavor in ravnovesij«) pri preprečevanju korupcije, 
zagotavljanju preglednosti in integritete v javnem sektorju. Zaradi tega je 
samostojnost komisije pomembna tudi pri povezovanju in usklajevanju institucij, ki 
sodelujejo pri preprečevanju korupcije na mikro in makro ravni, sodelovanju s civilno 
družbo, nevladnimi organizacijami in interesnimi združenji v smislu participativne 
demokracije, preglednosti vladanja in kontroli javnih zadev, financiranja političnih 
strank in lobiranja. Vse to pa tudi po konceptualnih podlagah Evropske unije (Zelena 
knjiga EU –Pobuda za preglednost v Evropi, Bruselj, 3. 5. 2006, in Sporočilo 
Komisije – Nadaljnji ukrepi po objavi Zelene knjige Pobuda za preglednost v Evropi, 
Bruselj, 21. 3. 2007) sodi med osnovne pogoje za visoko raven preglednosti in 
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integritete v javnem sektorju. Zelena knjiga Komisije EU o preglednosti poudarja, da 
ima evropska javnost pravico pričakovati, da so javne ustanove učinkovite, 
zanesljive in storilnostno naravnane, ter da se s pooblastili in sredstvi, zaupanimi 
političnim in javnim organom, ravna previdno in se jih nikoli ne zlorablja v osebno 
korist. Enako pravico ima slovenska javnost. Kar zadeva preprečevanje in 
obvladovanje korupcije, preglednost in integriteto v javnem sektorju, je sedaj ta 
pravica evropske in slovenske javnosti na območju Slovenije zagotovljena s 
celostnim pristopom k preprečevanju korupcije, zagotavljanju preglednosti in 
integritete javnega sektorja ter ustanovitvijo in delovanjem samostojne komisije za 
preprečevanje korupcije.   
 
Pozitivne izkušnje in praksa, primerljiva ureditev v mednarodnih dokumentih, 
Konvenciji združenih narodov o preprečevanju korupcije, in državah, ki jim slovenski 
model neodvisne komisije služi kot vzor, visoka raven zaupanja in podpora domače 
javnosti neodvisnemu državnemu organu (komisiji) po prejšnjem zakonu o 
preprečevanju korupcije, so dodatni argumenti v prid ustanovitvi komisije za 
preprečevanje korupcije po zakonu o integriteti v javnem sektorju.  Še zlasti je treba 
komisiji zagotoviti neodvisen položaj zaradi nadzora nad premoženjskim stanjem 
funkcionarjev vseh treh vej oblasti in institucij, nasprotjem interesov, darili, 
financiranjem političnih strank, volilnih in referendumskih kampanj in lobiranjem. S 
statusom samostojnega organa (komisije) se tako na eni strani vzpostavlja strateška 
točka institucionalnih povezav družbenega nadzora pri uresničevanju resolucije o 
preprečevanju korupcije v državi, na drugi strani pa objektiven in specializiran nadzor 
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, financiranjem političnih strank in 
lobiranjem, kar so kot rečeno strateški cilji tudi v konceptualnih dokumentih EU o 
preglednosti in integriteti v javnem sektorju.  
 
Natančnejšo ureditev sestave, imenovanja predsednika in njegovih namestnikov ter 
ustanovitev komisije urejajo določbe 7. do 9. člena. Zaradi zagotavljanja 
nemotenega procesa dela je v predlogu zakona predvidena  zaposlitev potrebnega 
števila javnih uslužbencev pri komisiji, ki so tako kot vsi drugi državni uslužbenci 
podvrženi odgovornosti po predpisih o delovanju državne uprave, sistemu in 
zaposlenih v javni upravi. Posebno težo personalni neodvisnosti komisije daje 
imenovanje njenega predsednika in njegovih namestnikov, kar je pristojnost 
predsednika republike. Izbiro in predlog imenovanja opravi posebna izbirna komisija, 
ki jo sestavljajo predstavniki vseh treh vej oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne 
veje, državnega sveta, kot najvišjega institucionalnega predstavništva interesnih 
skupin oziroma civilne družbe, varuha človekovih pravic, ter največje opozicijske 
stranke, ki praviloma nosi največjo moralno in politično odgovornost za učinkovito 
demokratično kontrolo nad delovanjem večinske koalicije političnih strank na oblasti. 
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Določbe 10. in 11. člena urejajo delovanje in odločanje komisije kot kolegijskega 
organa. Navedeno skupaj z njenim sistemskim položajem neodvisnega in relativno 
samostojnega državnega organa, ki skrbi za preprečevanje korupcije in druge 
mehanizme integritete v javnem sektorju (6. člen), načinom izbire in imenovanja 
njenih funkcionarjev, predsednika in članov (7. do 9. člen), udejanja princip »zavor in 
ravnovesij« tudi na mikro ravni oziroma pri odločanju o konkretnih zadevah, ki 
neposredno učinkujejo na preprečevanje in odpravljanje vzrokov za korupcijo, 
preglednost in integriteto v javnem sektorju.  Dodatna jamstva preglednosti in 
nepristranskosti, neodvisnosti in relativni samostojnosti odločanja, predstavlja 
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določba drugega odstavka 11. člena, ki terja poseben in v uradnem listu objavljen 
poslovnik o organizaciji in delu komisije, za katerega je potrebno predhodno soglasje 
organov, ki v vladi in v državnem zboru skrbijo za usklajenost predlogov pravnih 
aktov s pravnim redom Republike Slovenije. Splošno so naloge in pristojnosti 
komisije določene v 12. členu, iz katerega izhaja, da komisija opravlja strateško-
analitične naloge, spremlja uresničevanje protikorupcijske strategije, kot osrednji 
organ skrbi za usklajeno delovanje mehanizmov, ki so v funkciji preprečevanja 
korupcije, zagotavljanja visoke ravni preglednosti, dejavnikov učenja in rasti 
protikorupcijske kulture in integritete v javnem sektorju. Dodatno 12. člen v drugem 
in tretjem odstavku pojasnjuje novost v slovenskem pravnem redu, to je predhodno 
preverjanje, kako bodo novi predpisi  vplivali na stopnjo korupcijskih tveganj na 
področju, ki ga urejajo, v četrtem odstavku pa pojasnjuje institut načelnih mnenj kot 
metode za poudarjanje pričakovanih in zavračanje nedopustnih standardov ravnanja. 
Z določbo 14. člena pa je uveljavljen princip objektivnosti in poštenosti postopka, ki 
od komisije zahteva nepristransko zbiranje obvestil in dokazov. Na tem principu je 
zasnovana tudi dolžnost subjektov, navedenih v 14. členu, da morajo komisiji na 
njeno zahtevo predložiti ustrezno gradivo oziroma se odzvati na njeno vabilo. S tem 
namenom je v drugem odstavku 13. člena določena smiselna uporaba zakona o 
splošnem upravnem postopku, kar s temeljnimi načeli enakosti, zakonitosti, 
legitimnosti in oportunosti jamči pošten postopek ter spoštovanje javnega interesa in 
temeljnih pravic udeležencev tega postopka.  
 
 
 
K 15. do 19. členu 
 
V določbah 15. člena je urejen nadzor nad delovanjem komisije ter razlogi in 
postopek za razrešitev njenih funkcionarjev. Določbe o nadzoru nad delom in 
poslovanjem komisije poleg vseh ostalih mehanizmov družbenega nadzora, ki 
skrbijo za izvajanje nadzornih dejavnosti po posameznih področjih javnega sektorja, 
denimo finančnem, urejajo nadzor civilne družbe, nevladnih organizacij in 
demokratične javnosti. V 17. in 18. členu pa je posebej urejen nadzor komisije 
državnega zbora, pristojne za izvajanje parlamentarnega nadzora, tako nad samo 
komisijo kot predmetom in rezultati njenega dela.           
 
 

K 20. do 22. členu 
 
Te določbe urejajo zaščito prijaviteljev korupcije in drugih nezakonitih ravnanj. 
Izkušnje so namreč pokazale, da se učinkovito preprečevanje in obvladovanje 
korupcije pri pridobivanju informacij o njenih akterjih, ravnanjih, povezavah, načinu 
delovanja in posledicah sooča s praktično enakimi težavami kot pri preprečevanju in 
obvladovanju organiziranega kriminala, najhujših oblik gospodarskega kriminala, 
spodkopavanja temeljev politične, ekonomske in socialne substance družbe in 
države. Ljudje, ki tem pojavom nasprotujejo in se odločijo, da se jim v svojem 
socialnem, bivalnem, delovnem ipd okolju uprejo, prijavijo storilce in pomagače, so 
tudi pri nas vse bolj izpostavljeni različnim pritiskom, fizičnemu in psihičnemu 
trpinčenju, izločitvijo iz socialnega okolja, ogrožanjem eksistence in osebne varnosti, 
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varnosti družinskih članov. Na ta način se v družbi razrašča kultura strahu, ki ljudi sili 
k molku, jih odvrača od aktivnega sodelovanja pri urejanju javnih zadev, zmanjšuje 
njihovo zaupanje v institucije političnega sistema, demokracijo in pravno državo. 
Določbe 20. do 22. člena urejajo zato minimalne standarde, načine in ukrepe za 
zaščito posameznika pred temi ogrožanji. Po drugi strani pa terjajo skrbno 
preverjanje informacij o domnevni korupciji, ki v ozadju skrivajo škodljive, nezakonite 
oziroma protipravne namene prijavitelja. Pri najhujših oblikah ogrožanja prijaviteljev 
nezakonitih ravnanj, so po šestem odstavku 20. člena predvideni ukrepi, kot jih 
določa zakon o zaščiti prič. 
 
Določbi 21. in 22. člena posebej urejata zaščito uradnih oseb pred pretanjenimi 
oblikami šikaniranja na delovnem mestu z namenom »disciplinirati« posameznika, 
da molči o korupciji v delovnem okolju. S tem se zakon o integriteti v javnem sektorju 
umešča v konsistentno celoto preprečevanja in obvladovanja trpinčenja ljudi na 
delovnem mestu (mobbinga), s čimer se v vse hujših oblikah sooča tudi slovenska 
družba. Zato 22. člen nalaga komisiji konkretne naloge, s katerimi naj zagotovi 
pomoč žrtvam, izpostavljenim fizičnem ali psihičnem trpinčenju zaradi prizadevanj pri 
preprečevanju korupcije ter drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj.   
 
 

K 23. do 27. členu 
 
Določbe 23. do 27. člena urejajo nezdružljivost javne funkcije z določenimi poklicnimi 
ali drugimi dejavnostmi, namenjenimi pridobivanju dohodka, ter postopek oziroma 
način nadzora, ki ga izvaja komisija. Med dopustnimi izjemami so pedagoška, 
znanstvena, raziskovalna, umetniška, kulturna, športna in publicistična dejavnost 
javnega funkcionarja, vodenje kmetije in upravljanje z lastnim premoženjem. Poleg 
tega lahko komisija posebej dovoli funkcionarju opravljanje določene dejavnosti, 
namenjene pridobivanju dohodka, pri čemer morata tako komisija kot funkcionar 
pretehtati, da to ne škoduje ugledu in izvajanju javne funkcije ali organu, v katerem 
funkcionar dela.  Drugi odstavek uvaja prepoved kombiniranja funkcij županov kot 
predstavnikov izvršilne veje oblasti in poslancev kot predstavnikov zakonodajne veje 
oblasti, ki izhaja že iz določil Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 85/04).  Kot sankcijo za nedopustno kombiniranje funkcij, 
ki se mu funkcionar ne želi odpovedati tudi po vrsti opozorilnih ukrepov, zakon v 27. 
členu določa prenehanje mandata takšnega funkcionarja. 
 

K 28. do 32. členu 
 
Določbe 28. do 32. člena vsebujejo prepovedi in omejitve sprejemanja daril. Gre za 
vprašanja, ki spadajo v okvir preglednosti, integritete, preprečevanja in odpravljanja 
tveganj za korupcijo. S tem ko tudi ta vprašanja ureja natančno in pregledno, zakon 
odvrača oziroma zmanjšuje možnosti za neutemeljene očitke in nezaupanje v 
poštenost javnega funkcionarja pri izvajanju javne funkcije, po drugi strani pa 
omogoča, da se javni funkcionar s sklicevanjem na zakonske določbe izogne 
morebitnim zadregam ali nesporazumom pri sprejemanju daril v okviru protokolarnih, 
diplomatskih idr. običajev, ko sta javni funkcionar ali njegova funkcija deležni 
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spoštovanja in priznanja v obliki priložnostnih ali drugih daril. S tem namenom 
določbe 28. do 32. člena urejajo natančen postopek prijave, ravnanja in razpolaganja 
z darili ter nadzora komisije na tem področju. Če komisija ugotovi, da je državni 
organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil sprejel darilo, ki vpliva ali 
daje videz, da vpliva na zakonitost, objektivnost in nepristranskost njegovega 
delovanja, darilo postane last države in se preda v razpolaganje ministrstvu, 
pristojnemu za finance. 
 
 

K 33. in 34. členu 
 
V 33. in 34. členu so določeni standardi omejitev poslovanja naročnikom, ki poslujejo 
po predpisih o javnih naročilih, s subjekti, s katerimi so povezani javni funkcionar ali 
njegovi družinski člani oziroma sorodniki. Omejitve so v vlogi zagotavljanja 
preglednosti poslovanja javnih funkcionarjev, odvračanja dvomov v poštenost 
izvrševanja javnih funkcij in preglednosti porabe javnega denarja. Zato navedeni 
standardi smiselno veljajo tudi pri pridobivanju državne pomoči in drugih oblikah 
pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, 
podeljevanju koncesij in drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva, razen za 
državne pomoči v primeru naravnih nesreč. S tem namenom je določeno, da 
komisija v okviru zakonsko določenih pristojnosti in nadzora nad spoštovanjem 
omejitev poslovanja na spletni strani tekoče objavlja seznam subjektov, za katere 
veljajo te omejitve. Pogodba, sklenjena v nasprotju z zakonskimi omejitvami je nična. 
Slednje ne velja za poslovanje na podlagi pogodb, sklenjenih pred nastopom javne 
funkcije. Komisija lahko na prošnjo javnega funkcionarja izda odločbo, s katero mu 
ne glede na splošno prepoved dovoli prejemanje državne pomoči, če ugotovi, da 
funkcionar ne more vplivati na odločitev o dodelitvi pomoči, kar je izraz načela 
razumnosti.  
 
V 34. členu, ki ravno tako spada v okvir omejitev poslovanja, je določena prepoved 
javnemu funkcionarju, da dve leti po prenehanju funkcije ne sme nastopiti kot lobist 
pravne osebe, ki ima ali vzpostavlja poslovne stike z organom, v katerem je opravljal 
javno funkcijo. Gre za prepoved tako imenovanih »vrtečih se vrat« (revolving doors, 
pantouflage), ki jih vse bolj ureja tudi pravo drugih držav in zahteva praksa Sveta 
Evrope.   
 
 

K 35. do 37. členu 
 
Določbe 35. do 37. člena urejajo preprečevanje in odpravljanje nasprotij med javnim 
in zasebnim interesom, do katerih prihaja v različnih življenjskih situacijah, povezanih 
z izvrševanjem javne funkcije. Če pri tem prevlada zasebni interes, javna funkcija 
praviloma izgubi na verodostojnosti, poštenosti in zaupanju javnega mnenja; tisti, ki 
jo izvršuje, pa na osebni integriteti in legitimnosti, da javno funkcijo še naprej 
opravlja. Ker vsaka situacija ali razmerje, ko pri izvrševanju javne funkcije prevlada 
zasebni nad javnim interesom, ni nujno posledica hotenega, naklepnega, 
koristoljubnega ravnanja, 35. člen zahteva od uradnih oseb, da morajo biti pozorne 
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na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov, da se mu lahko z lastno integriteto 
izogne. S tem namenom 36. člen določa način, kako naj uradna oseba ob nastopu 
ali med izvajanjem javne funkcije ravna, da konflikt interesov z lastno integriteto 
prepreči ali odpravi. V zvezi s tem imata predstojnik uradne osebe in komisija 
določene pristojnosti oziroma naloge, da v skladu z zakonom zagotovijo primerne 
ukrepe.  
 
Kadar osebna integriteta uradne osebe ni zadostno jamstvo, da  javna funkcija ne bo 
zlorabljena za zasebni interes, 37. člen določa pravico vsakogar, da od komisije terja 
preverjanje in ukrepe za preprečevanje konflikta interesov in odpravo morebitnih 
posledic. Gre za uresničevanje pravice vsakogar, da v skladu z ustavo in zakonom 
sodeluje pri javni kontroli nad upravljanjem javnih zadev in uresničevanjem javnega 
interesa.  
 
 
K 38. členu  
 
Po 38. členu se navedene določbe o nezdružljivosti funkcij, sprejemanju daril, 
omejitvah poslovanja in reševanju nasprotja interesov ne uporabljajo za funkcionarje, 
uradne osebe in njihove postopke,  za katere so ta vprašanja urejena v drugem 
zakonu. 
        
 

K 39. do 46. členu 
 
Določbe 39. do 46. člena urejajo nadzor nad premoženjskim stanjem več vrst 
zavezancev. Takšen nadzor je med osnovnimi pogoji preglednosti in zaupanja v 
javne funkcije, zato je tudi neločljiv del integritete javnega sektorja. Pravila, ki 
zavezujejo poklicne funkcionarje, nosilce najvišjih uradniških funkcij v državi, lobiste, 
ki so izvorno registrirani v Republiki Sloveniji, ter javne uslužbence, ki se morajo po 
svojih rednih delovnih zadolžitvah (torej ne kot člani različnih izbirnih komisij) 
ukvarjati z javnimi naročili ter nosilce nepoklicne funkcije župana ali podžupana, ne 
pa več drugih nepoklicnih funkcionarjev, ter pristojnosti komisije pri izvajanju nadzora 
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, določajo 39., 40., 41. in 42. člen. Slednji 
uvaja tudi novost – premoženjsko kartico, s pomočjo katere bo komisija spremljala 
premoženjsko stanje zavezancev in del katere bo, skladno z načelom 
transparentnosti in s tretjim ter četrtim odstavkom 40. člena tudi javno dostopen. 
 
Vrsto in obseg podatkov o premoženjskem stanju, ki jih mora funkcionar predložiti 
komisiji, taksativno določa 43. člen. Določba 44. člena ureja dolžnost komisije, da 
določene podatke pridobi od pristojnega organa in s tem olajša zavezancu zbiranje 
in posredovanje podatkov. Prav tako dolžnost zavezanca nadzora, da predloži tudi 
podatke o spremembah njegovega premoženjskega stanja. V 45. in 46. členu so 
določene pristojnosti komisije, da zahteva od zavezanca spoštovanje rokov in drugih 
pravil, ki jih zakon določa v zvezi z izvajanjem nadzora nad premoženjskim stanjem 
zavezancev.  
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K 47. do 50. členu  
 
Določbe 47. do 50. člena urejajo dolžnosti, pravila ravnanja, načine in ukrepe za 
sprejemanje načrtov integritete v javnem sektorju, kot tudi dolžnost komisije, da 
nadzira sprejemanje in uresničevanje načrtov integritete  ter pri tem pomaga. 
Jezikovno je pomen besede integriteta za namen tega zakona določen v drugem 
odstavku 5. člena. Na splošno pa povezujejo besedo integriteta s celovitostjo funkcij 
osebnosti (jaza) pri posamezniku, ki služijo razločevanju med dobrim in slabim, 
resničnim in neresničnim, poštenim in nepoštenim, skratka zaželenimi in 
nezaželenimi cilji in ravnanji posameznika v odnosu do soljudi in skupnosti.  
 
Na ravni sistema, družbene skupnosti, javnega sektorja ali katerekoli socialne 
skupine, integriteta predstavlja celovito in uravnoteženo stanje učinkovitega 
obvladovanja tveganj, ki ogrožajo obstoj in uspešno delovanje. Za doseganje tega 
stanja se mora sistem nenehno učiti in izkustveno rasti, proaktivno delovati, se 
usmerjati na probleme, ki jih mora reševati z načrtnostjo in celovitostjo vseh 
dejavnikov: organizacijskih, normativnih, funkcionalnih… Podobno ravnajo ljudje in 
vsi drugi živi organizmi v prizadevanjih za kakovostno preživetje in uspešno 
delovanje. Temelj vseh teh prizadevanj je sinergija strukture in kulture sistema. 
Struktura predstavlja celoto organizacijskih oblik in normativnih pravil – institucij 
sistema, kultura pa dejansko stanje, kako posamezniki in sistem v celoti te 
organizacijske oblike in norme sprejemajo ter se po njih dejansko ravnajo. Zato 
načrtov integritete ni mogoče enopomensko opredeliti, pač pa si je treba prizadevati, 
da kar najbolje ustrezajo potrebam po uresničevanju zadanih ciljev, kateri v primeru 
tega zakona terjajo visoko raven učinkovitosti pri preprečevanju in odpravljanju 
tveganj za korupcijo, zagotavljanju preglednosti in integritete v javnem sektorju. 
 
Korupcije in kriminala enostavno ni več mogoče preprečevati in obvladovati le s 
klasičnimi ukrepi in represivnim delovanjem države. Sodobna družba je že spoznala, 
da je tovrstne grožnje mnogo ceneje in uspešneje preprečevati in odpravljati s 
pomočjo sodobnih modelov strateškega načrtovanja, interdisciplinarnosti in 
celovitosti pristopa. Na teh spoznanjih temeljijo določbe 47. do 50. člena, v katerih so 
urejene obveznosti institucij za izdelavo načrtov integritete, obvezne sestavine teh 
načrtov, roki za izdelavo, postopek preverjanja in usklajevanja. Njihova prednost 
pred klasičnim pristopom pa je tudi v tem, da so odprti za povezovanje z drugimi 
strateškimi načrti, obdobnimi plani in orodji strateške kontrole na mikro in makro 
družbeni ravni: od notranjih organizacijskih načrtov pa vse do strateških ciljev 
resolucije državnega zbora o preprečevanju korupcije v vseh segmentih družbe in 
države. Za natančnejša pravila oblikovanja in preverjanja načrtov integritete je 
predvidena izdelava in javna objava posebnih smernic, kar je po 50. členu dolžnost 
komisije.  
   
 

K 51. do 55. členu 
 

Delovno besedilo zakona, namenjeno javni razpravi od 17. 3. 2009 do 17. 4. 2009 57
e-pošta: integriteta.predlogi@gov.si 

 



Ministrstvo za javno upravo 

V teh določbah je urejeno uresničevanje Resolucije Državnega zbora o 
preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Ta predstavlja najvišjo raven 
vrednostnih ciljev države pri preprečevanju korupcije, zagotavljanju preglednosti in 
integritete v vseh segmentih družbe. Učinkovito zoperstavljanje korupciji namreč 
zahteva načrtnost, interdisciplinarnost in proaktivnost institucij na mikro in makro 
družbeni ravni. Kar zadeva mikro raven, je za ta namen predviden načrt integritete, 
tako kot je navedeno v določbah in komentarjih 46. do 50. člena. Temeljno podlago 
in vrednostne cilje družbe pri preprečevanju in obvladovanju korupcije, zagotavljanju 
preglednosti in integritete na makro (nacionalni) ravni pa predstavlja navedena 
resolucija državnega zbora o preprečevanju korupcije z vsemi prihodnjimi 
spremembami in dopolnitvami. Ker določa nacionalne cilje in vrednostne usmeritve 
Republike Slovenije na tem področju, je sprejem resolucije o preprečevanju 
korupcije pristojnost državnega zbora.  
 
Dinamične družbene razmere, po drugi strani pa sposobnost korupcijskih pojavov, 
da se uspešno izmikajo institucionalnim ukrepom, objektivno terjajo določne 
spremembe, da se lahko družba in njene institucije pravočasno, načrtno in uspešno 
odzivajo na  sistemsko pogojene vzroke korupcije. Sistemski vzroki za korupcijo so 
gotovo največja grožnja družbenim procesom, socialnim in ekonomskim temeljem 
družbe, preglednosti upravljanja javnih zadev ter zaupanje ljudi v učinkovitost 
demokracije in vladavine prava. Na tej ravni se zoperstavljanje družbe korupciji 
tesno prepleta z institucionalnim delovanjem družbe in države proti najhujšim 
grožnjam kriminala in terorizma. Prizadevanja družbe in države so na tej ravni 
neločljivi del sistema nacionalne varnosti Republike Slovenije in njenih obveznosti pri 
zagotavljanju varnosti EU ter mednarodne varnosti. S tem namenom določbe 51. do  
65. člena urejajo naloge komisije v zvezi z nadzorom nad uresničevanjem resolucije 
in načrtov za njeno uresničevanje, obveznost institucij, da sodelujejo, se medsebojno 
posvetujejo in obdobno poročajo o doseženih ciljih in rezultatih. Ti podatki in drugi 
viri informacij o uresničevanju zadanih ciljev in novih pojavnih oblikah, ki terjajo 
spremembe in prilagajanje nacionalne strategije boja proti korupciji, so hkrati tudi 
podlaga za pripravo sprememb resolucije, kar je po 54. in 55. členu strateška naloga 
komisije. V ta okvir po logiki stvari spadajo še naloge komisije, ki sicer v tem zakonu 
niso eksplicitno izražene, so pa po naravi stvari imanentne njenemu strateškemu 
položaju in odgovornosti v sistemu državne ureditve, da skrbi za usklajevanje 
resolucije o preprečevanju in obvladovanju korupcije z drugimi doktrinarnimi 
dokumenti nacionalne varnosti: v prvi vrsti resolucijo o nacionalni varnosti, 
resolucijami in nacionalnimi programi varnosti pred kriminaliteto in terorizmom ter 
drugimi strateškimi dokumenti z obrambnega, varnostnega, socialnega, 
ekonomskega, pravnega idr področij delovanja države Slovenije.     
 
 

K 56. do 59. členu 
 
Določbe 56. do 59. člena urejajo nadzor komisije nad uresničevanjem predpisov o 
financiranju političnih strank in volilnih kampanj. Njihova vsebina v nobenem pogledu 
ne posega v področno ureditev nadzora nad financiranjem političnih strank in volilnih 
kampanj, pač pa jih v smislu preprečevanja korupcije in preglednosti financiranja – 
zlasti s sredstvi, pridobljenimi neposredno iz državnega proračuna ali od institucij, ki 
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se financirajo iz proračuna oziroma so ustanovljene z javnimi finančnimi sredstvi – 
dopolnjujejo in nadgrajujejo.  
 
Financiranje političnih strank je urejeno v Zakonu o političnih strankah (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št.100/05). Ta določa vire 
financiranja, med katerimi so poleg članarin prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih 
oseb, prihodki iz naslova daril, volil, proračuna, dobička iz dohodka lastnega 
podjetja, ki sme v imenu politične stranke opravljati kulturno oziroma založniško 
dejavnost. Prispevek za stranko je tudi vsaka brezplačna storitev za stranko oziroma 
opravljanje storitev za stranko ali prodaja izdelkov stranki pod pogoji, ki stranko 
postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev pravnih in fizičnih oseb 
ter zasebnikov oziroma, kot kupce izdelkov teh oseb. Državni organ, javni zavodi, 
javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti 
kot tudi gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini najmanj 50%, ne 
smejo financirati strank.  
 
Financiranje volilnih kampanj ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) 
(Uradni list RS, št. 41/07). Ta določa, da volilna kampanja zajema vse politične 
oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati 
na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. Referendumska kampanja 
pa so oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu. ZVRK glede financiranja določa, 
da se za volilno kampanjo uporabljajo določbe zakona, ki  ureja financiranje političnih 
strank, razen izjem, ko volilne kampanje ni dovoljeno financirati s sredstvi 
gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25% in 
gospodarskih družb, ki so v njihovi večinski lasti. ZVRK dopušča tudi izjeme pri 
volitvah v Evropski parlament, ko lahko organizator volilne kampanje pridobiva 
prispevke državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava 
iz teh držav.  
 

Delovno besedilo zakona, namenjeno javni razpravi od 17. 3. 2009 do 17. 4. 2009 59

V obeh primerih financiranja političnih strank in volilnih kampanj, po ZPolS in ZVRK, 
gre torej za financiranje politične propagande. Relativno široke možnosti financiranja 
pa odpirajo prav tako široke možnosti za različne oblike nelegalnega pretakanja 
javnih financ, kršitev dolžnega ravnanja, pa tudi neutemeljenih pomislekov v 
poštenost financiranja političnih strank in volilnih kampanj. Vse to so dejavniki, ki jih 
je treba upoštevati pri zagotavljanju učinkovitega nadzora tudi v smislu 
preprečevanja korupcije na tem področju. Nadzorstvo nad izvrševanjem posameznih 
določb ZPolS, katerih kršitve so določene kot prekrški, izvaja inšpektorat za notranje 
zadeve, razen tistih, nad katerimi je za nadzorstvo pristojno ministrstvo za finance. 
Določeno obliko nadzora nad delovanjem in financiranjem političnih strank izvajata 
tudi državni zbor in računsko sodišče. Stranke morajo državnemu zboru do 30. aprila 
tekočega leta predložiti letno poročilo o poslovanju za preteklo leto. Poročilo mora 
vsebovati vse prihodke in odhodke ter zlasti vire prihodkov stranke v skladu  z 
računovodskimi predpisi. V poročilu morajo biti podatki, ki jih zakon določa v zvezi s 
financiranjem političnih strank od pravnih in fizičnih oseb, še posebej tisti, ki 
presegajo določene zneske, in podatki o stroških volitev. Pred oddajo državnemu 
zboru mora poročilo pregledati in oceniti Računsko sodišče Republike Slovenije; 
zapis o pregledu pa se kot priloga priloži poročilu. Za nadzor nad izvajanjem določb 
ZVRK pa je poleg nadzora po  ZPolS  pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali 
občinsko redarstvo.  
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Oba zakona, ZPolS  in ZVRK, torej urejata nadzor nad izvrševanjem zakonskih 
dolžnosti in financiranja. Ta je v okviru svojih pristojnosti in namena verjetno 
učinkovit. Za preprečevanje korupcije, zagotavljanje preglednosti in integritete 
javnega sektorja pri financiranju političnih strank in volilnih kampanj pa  objektivno ne 
zadošča, kar sta med drugim pokazala tudi poročilo GRECO ob zadnjem 
ocenjevanju Republike Slovenije, pa tudi tudi praksa komisije za preprečevanje 
korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije (ZPKor), ko je obravnavala dolžno 
ravnanje uradnih oseb pri financiranju političnih strank. Ne nazadnje – upoštevajoč 
določbe zakona o volilni kampanji, ki dopuščajo financiranje iz virov v državah 
članicah EU – določbe 56. do 59. člena zasledujejo tudi temeljne cilje konceptualnih 
dokumentov EU (Zelene knjige) o preglednosti, lobiranju in integriteti javnega 
sektorja oziroma pravici evropske javnosti do pričakovanj, da so javne ustanove 
zanesljive ter da se s pooblastili in sredstvi, zaupanimi političnim in javnim organom, 
ravna previdno in se jih nikoli ne zlorablja v osebno korist. Poudarjamo, tako kot je 
navedeno v komentarjih k uvodnim členom tega zakona, da ima enako pravico 
slovenska javnost, in sicer tudi v primeru financiranja političnih strank in kampanj z 
javnim denarjem.  
 
 
K 60. do 82. členu 
 
Določbe 60 do 82. člena z urejanjem lobiranja vzpostavljajo večjo preglednost 
tovrstnih oblik sodelovanja v demokratičnem procesu urejanja družbenih razmerij in 
upravljanja javnih zadev. Temeljni cilj lobiranja je vplivati na proces odločanja v 
imenu splošnih koristi ali koristi posameznih skupin ljudi. Sam izraz izhaja iz 
angleške besede »lobby« in pomeni vpliv na nekoga, ki ima politično moč odločanja. 
V britanskem parlamentu je »lobby« poseben prostor, kjer se tradicionalno srečujejo 
parlamentarci in zunanji obiskovalci, ki skušajo vplivati na politične odločitve članov 
parlamenta. 
 
Javno mnenje je bilo v preteklosti običajno nenaklonjeno takšnemu načinu vplivanja, 
saj so lobisti običajno zastopali interese manjših in vplivnejših interesnih skupin. Na 
eni strani je bilo to soočanje različnih interesov in odločevalcev, na drugi strani pa so 
bili prikriti vplivi interesnih skupin in njihovih zastopnikov na demokratične procedure 
odločanja.  
 
Danes na lobiranje ni več moč gledati tako. V demokratični družbi je vsakršno 
politično delovanje legitimna funkcija posameznika ali skupine, ki vključuje tudi 
različne interesne skupine poslovnega sveta in civilne družbe. Več ko je različnih 
interesnih skupin, formalnih in neformalnih, večja kot je njihova neposredna ali 
posredna konkurenca, večja je uravnoteženost družbe in večja je možnost za 
racionalnejšo in bolj demokratično izbiro. Družba potrebuje lobiranje kot obliko 
preseganja pomanjkanja informacij odločevalcev in kot obliko nadomeščanja 
demokratičnega  deficita. 
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Pri tem lahko poudarimo, da se je lobiranje zelo razširilo. Še pred leti je obsegalo 
zgolj razmerje med različnimi interesnimi skupinami in oblikovanjem pritiskov na 
politične strukture v zakonodajni in izvršilni veji oblasti. Vendar pa se je struktura 
političnih institucij v demokratičnih družbah v zadnjih desetletjih razširila na lokalne, 
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regionalne in zvezne državne in vedno bolj postaja pomembna tudi globalna, 
mednarodna raven političnega odločanja. V Evropi ni razvoj nič manjši, čeprav je v 
okviru EU veliko manj dorečen na legalni ravni. Po nekaterih ocenah deluje samo v 
Bruslju preko 10000 lobistov, ki so skriti za številnimi nacionalnimi in mednarodnimi 
trgovskimi in gospodarskimi asociacijami, raziskovalnimi institucijami, številnimi 
odvetniškimi pisarnami in svetovalnimi organizacijami. Lobiranje je v Bruslju 
posvečeno predvsem proizvodnji in posredovanju informacij. Njen temeljni cilj je 
doseganje konsenza namesto konfrontacij, temeljna politična kultura bruseljskega 
lobiranja je predlaganje rešitev in ne razsvetljevanje problemov. Veliko pozornosti 
lobiranju posveča tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD, ki 
je v prvi polovici leta 2008 o tem izdala tudi poseben dokument – »Lobbyists, 
governments and public trust: Building a legislative framework for enhancing 
transparency and accountability in lobbying«, kateremu tekst predloga zakona v 
veliki meri tudi sledi. 
 
Če je torej lobiranje transparentno, javno in hkrati celo legalizirano, je to povsem 
normalna in celo zaželena družbena institucija. 
 
Bolj problematične so tisti načini lobiranja, ki potekajo izrazito neformalno, skrito in 
povezano z odločanjem, ki pogosto uspeva povzdigniti interese ene skupine nad 
interese druge. Lobiranje je v tem negativnem smislu interesna dejavnost, ki vpliva 
procedure odločanja v nasprotju z demokratičnimi principi, uveljavlja interese ene 
skupine na račun druge in deluje v nasprotju s splošno veljavnimi normami in 
vrednotami . Če lobisti pri tem uporabljajo tudi protizakonita sredstva (podkupovanje, 
napeljevanje na protizakonito ravnanje), je celoten proces mogoče označiti kot 
protizakonito dejavnost. Takšnega lobiranja demokratična družba ne potrebuje in ga 
mora omejevati z zakonsko prisilo in sankcioniranjem nezakonitega početja lobistov 
in lobijev, z demokratičnimi metodami legalizacije ter nadzora lobijev in z dvigom 
etike delovanja družbenih subjektov.  
 
 
Poglavitne težave, ki se pojavljajo pri pravnem urejanju lobiranja so prepletenost 
tega prostora s številnimi in težko prepoznavnimi in definiranimi pojavnimi oblikami in 
subjekti, zapletenostjo mehanizmov političnega odločanja, konfliktov interesov ipd. 
Prav tako je lobiranje težko normativno ločiti od institucionalnih oblik sodelovanja in 
vplivanja posameznikov in skupin na oblikovanje in sprejemanje političnih oziroma 
oblastnih odločitev (npr. ljudska iniciativa ali zakonodajni referendum). Zato je 
potrebno opredeliti zlasti predmet pravnega urejanja lobiranja, lobistov in lobirancev, 
njihove pravice in obveznosti ter prepovedi in sankcije za kršitve. Pri tem pa je treba 
izhajati iz spoznanja, da lahko normativna ureditev zajame le del vprašanj s tega 
področja, in to le tista, ki jih je mogoče urediti z zakoni in drugimi pravnimi predpisi. 
Druga vprašanja so prepuščena urejanju v drugih aktih, zlasti v kodeksih poklicne 
etike, poslovnikih itd. 
 

Delovno besedilo zakona, namenjeno javni razpravi od 17. 3. 2009 do 17. 4. 2009 61

Pravno urejanje lobiranja, zlasti njegovega omejevanja, mora izhajati tudi iz 
nekaterih določb o človekovih pravicah in svoboščinah, ki jih določa ustava. Med 
temi je zlasti svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, svoboda tiska in 
drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, svoboda zbiranja, sprejemanja in 
širjenja vesti in mnenj ter pravica vsakogar, da dobi informacijo javnega značaja. Ker 
je torej lobiranje tudi oblika svobodnega izražanja interesov in potrditev svobode 
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govora, je lobiranje hkrati potrjevanje temeljnih liberalnih vrednot družbene 
skupnosti. Lobiranje je torej povsem legitimna institucija sodobne družbe, ki preko 
neformalnih mrež želi izboljšati proces družbene izbire in odločanja. S tega vidika je 
lobiranje institucija, ki jo družba potrebuje. Sicer pa je s tega vidika pomembna tudi 
pravica do peticije, pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in pravica do 
združevanja. 
 
Med predpisi, ki se neposredno ali posredno nanašajo na ta vprašanja, so 
nedvomno druge določbe predloga Zakona o integriteti v javnem sektorju, ki za 
funkcionarje določajo nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo, omejitve glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije, nadzor 
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev ter omejitev poslovanja naročnikov po 
predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je udeležen funkcionar ali 
njegova družinska članica ali družinski član. Tisto, kar je v zakonu bližje primerjalnim 
ureditvam lobiranja v svetu, so določbe o prepovedi sprejemanja daril in drugih 
ugodnosti v času opravljanja funkcije in nadzorstvu nad premoženjskim stanjem 
funkcionarjev. Nezdružljivost opravljanja določenega dela in prepoved sprejemanja 
daril je pri nas določena tudi za javne uslužbence. 
 
Pomemben vpliv na sprejem političnih odločitev v zakonodajnih in izvršilnih organih 
si poskušajo zagotoviti interesne skupine oziroma lobisti tudi preko parlamentarnih 
političnih strank. V zvezi s tem je zlasti pomembno financiranje političnih strank, kar 
urejata dva zakona: zakon o političnih strankah in zakon o volilni kampanji. 
 
S področjem lobiranja je povezano tudi vprašanje varstva zaupnih podatkov in 
prepoved konkurence oziroma konkurenčna klavzula. Različne vrste in stopnje 
tajnosti ter sankcije v primeru kršitev urejajo predpisi s področja javne uprave in 
gospodarstva ter kazenski zakonik.  
 
Za navedene pravne akte lahko ugotovimo, da urejajo le pravila vedenje tistih, ki so 
lahko lobirani, ne pa tudi pravil obnašanja tistih, ki lobirajo, zato se predlog tega 
zakona osredotoča predvsem na slednje. Predlog zakona v tem poglavju uvodoma 
opredeljuje lobiranje, lobiste in njihove načine lobiranja ter lobirance. Pri tem 
upošteva funkcionarje zakonodajne in izvršilne veje oblasti, vključno z organi lokalnih 
skupnosti. Predlog ureja obveznosti lobistov, zlasti registracijo, poročanje in nadzor 
nad njihovim delom, vendar tudi njihove pravice; pravico pridobivati informacije in 
dokumentarno gradivo, predloge aktov, obvestila, poročila, ki jih potrebujejo pri 
svojem delu, kot tudi posredovati informacije ipd. 
 
Predlog v bistvu institucionalizira družbeni nadzor. Ta je uveden zlasti z institutoma 
registracije in poročanja. Glavnina lobističnih procesov postane socialno 
kontrolirana; tako lobisti kot lobiranci so zavarovani pred morebitnimi sumničenji in 
podtikanji. V predvidenih postopkih in v ustreznih organih je mogoče ugotavljati 
legalnost  vedenja in ravnanja lobistov in izrekati tudi sankcije za nezakonito 
vzpostavljanje lobističnih stikov. 
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Stiki s funkcionarji zakonodajnih in izvršilnih organov so praviloma dopustni le 
registriranim lobistom. Pravno urejeno izvajanje lobiranja bo ob zakonskih in etičnih 
normah (kodeks) privedlo do ustreznih standardov in običajev ter s tem povezane 
medsebojne avtonomne kontrole samih  lobistov in njihovih združenj.  
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Predlog zakona vsebuje tudi pravila, ki omogočajo lobistom delovanje v organih 
zakonodajne in izvršilne oblasti, pridobivanje in posredovanje informacij ter stike s 
funkcionarji teh organov. Predlog zakona določa tudi nedopustna ravnanja lobistov 
in sankcij za takšna ravnanja. 
 
 

K 83. in 84. členu 
 
Določbe 83. in 84. člena urejajo obdelavo in varstvo podatkov za namene, ki jih 
določa ta zakon. Gre za občutljivo področje, kjer lahko neupravičena uporaba 
povzroči resne posledice posamezniku in njegovim pravicam do osebnega 
dostojanstva, zasebnosti in varstva osebnih podatkov, domneve nedolžnosti ipd. Po 
drugi strani gre za podatke, katerih obdelava je sorazmerno nujna in potrebna za 
uresničevanje strateških ciljev preprečevanja in odvračanja korupcije, preglednosti in 
integritete v javnem sektorju z ukrepi, načini in sredstvi, ki jih ta zakon določa, kot 
tudi zaradi zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja, kar je zopet 
neločljiva sestavina ustavnih pravic do svobodnega izražanja, izvrševanja javne 
kontrole in sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Obdelava podatkov mora biti v 
skladu z namenom, zaradi katerega so pridobljeni, kar je v skladu s predpisi o 
varstvu osebnih podatkov, medijih in dostopu do informacij javnega značaja. Rok 
hrambe podatkov je 10. let. Podatki so kataloško razvrščeni po posameznih 
evidencah, taksativno navedenih v 84. členu.  
 

K 85. do 90. členu 
 
Določbe 85. do 89. člena so klasične kazenske določbe, ki predpisujejo višino kazni 
– glob za prekrške po tem zakonu. V 90. členu je skladno s sistemskim zakonom, ki 
ureja postopek o prekrških (ZP-1), določena pristojnost komisije kot prekrškovnega 
organa, ki je tudi osrednji organ nadzora nad uresničevanjem zakona. Drugi 
odstavek istega člena pa v duhu celotnega zakona terja, da komisija o izrečenih  
kaznih sodišč zaradi kršitev tega zakona obvešča javnost z navedbo podatkov o 
kršitelju, kršitvi in višini kazni, kar je zahteva preglednosti tudi na tem področju. 
 

K 91. do 98. členu 
 
Določbe 91. do 98. člena po nomotehničnih standardih spadajo med tipično 
prehodne in končne določbe. Urejajo razveljavitev določenih predpisov, ravnanje 
fizičnih in pravnih subjektov, zlasti komisije in njenih funkcionarjev v prehodnem 
obdobju do nastopa veljavnosti novega zakona, navezavo na druge predpise, roke in 
sistemske naloge. Skratka, gre za določbe, ki zakon v najširšem smislu umeščajo v 
prostor in čas ter pravni red Republike Slovenije.  V 94. členu je določeno, da eden 
izmed namestnikov, ob prvem imenovanju po tem zakonu, opravlja funkcijo štiri, ne 
pa pet let. Tega namestnika z žrebom izbere predsednik komisije v roku 14 dni od 
trenutka, ko sta znana oba namestnika predsednika. Takšna določba omogoča 
kontinuiteto delovanja komisije tudi po prenehanju funkcije predsedniku in 
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namestnikoma, saj s takšno urditev ne preteče funkcija vsem funkcionarjem komisije 
istočasno.  
 

K 99. členu 
 
V 99. členu je določen rok, ko zakon po objavi v uradnem listu nastopi svojo 
veljavnost, s tem, da je izjemoma določeno tudi to, da se določba drugega odstavka 
23. člena zaradi nujno potrebnega časa za prilagoditev na novo pravno situacijo 
začne uporabljati na dan prvih volitev v Državni zbor RS po uveljavitvi zakona. 
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