
 

PRILOGA 2 – Tabela - potrebne spremembe ZIntPK 

Zap.št. Členi ZIntPK (predlog) IN 
Poslovnika 

 

Potrebne spremembe 
 

 

1. 3. člen- UPORABA ZAKONA  Sprememba potrebna, če naj ZIntPK 
postane specialni zakon, kar 
pomeni, da bi veljal za vse, tako za 
funkcionarje kot za uradne osebe – 
javne uslužbence, uradnike na 
položaju, za poslovodne osebe 
javnega sektorja in za zasebni sektor 
tam kjer zakon tako določa. 
 

 

2. 4. člen- DEFINICIJE/OPREDLITEV POJMOV Natančnejša opredelitev pojmov 
predvsem: 

- Javni sektor  
- Funkcionarji  
- Lobisti 
- Lobiranci 
- Poslovodne osebe 
- Osebe , ki sodelujejo 

v postopkih javnega 
naročanja 

- Lobiranje 
- Imenovanje 

funkcionarjev  
to določbo je potrebno 
dodelati zaradi uporabe in 
veljavnosti vseh institutov 
za vse zavezance enako v 
enem zakonu. 

 

 

3. 7. ,9. člen - TRANSPRENTNOST IN SLEDLJIVOST 
POSTOPKA IZBIRNE KOMISIJE 
 

Poenotenje s primerljivimi organi, 
komisijami. 

 

4. 8. člen - POGOJI ZA DELOVANJE KOMISIJE 
 

Poenotenje s primerljivimi organi, 
komisijami.  

 

5. 11. b člen -  IZLOČITEV ČLANOV KOMISIJE PRI 
ODLOČANJU  
 

Kadar bi nastopile okoliščine, ko bi 
se pod vprašanje postavila izločitev 
vseh treh članov komisije – ad hoc 
telo. 

 

6. 12. člen – NALOGE KOMISIJE spremeniti zakon, 
samo, če je nujno 
 

Natančneje opredeliti nekatere 
naloge KPK, ki so podrobneje 
urejene v naslednjih členih. 
Izbrisati možnost opravljanja tržne 
dejavnosti.  

 

7. 12.a,12b,12c - SPLOŠNI NADZOR 
 

Institut, ki se ureja povsem na novo 
po vzoru ureditve iz Poslovnika KPK. 

 

8. 13.b člen PRISTOJNOST ZAHTEVATI REVIZIJO – 
spremeniti zakon - NI NUJNO 
 

Sprememba ni nujna, je pa 
potrebna, če se želi povečati 
učinkovitost delovanja KPK. 

 

9. 15.člen- PRAVILA POSTOPKA 
12-16.člen 
 
- postopkovna pravila, ki bodo veljala le za 
postopke pred KPK, ki niso upravni postopki, 
ampak gre za izvrševanje neformalnega 
nadzora 

Posebna postopkovna določila - za 
tisto kar z njimi ne bo urejeno, velja 
ZUP (smiselna uporaba!). Tem 
postopkom primerna, glede na 
njihovo pravno naravo in posledice, 
naj bodo tudi pravna varstva in 
garancije, tako da ne bodo 
onemogočala učinkovitega dela KPK  
za zaščito javnega interesa (Glej 

 



 

Prilogo št. 1). 

10. 18.člen - OBVEŠČANJE JAVNOSTI  
 

Nujno urediti oz. jasno opredeliti 
končne odločitve, kadar so v njih 
zajete fizične osebe. Predlog: 
omogočiti obveščanje javnosti z 
objavljanjem npr. izsekov odločitev, 
izrekov, objavljanje dejstev (pri npr. 
nezdružljivosti, omejitvah 
poslovanja. V zakonu se natančneje 
določi, kaj se objavi kot obveščanje 
javnosti in se doda določba, če 
zakon ne določa drugače. 

 

11. 14. člen - PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

Uskladiti z dejanskim stanjem, ni več 
tihih družbenikov. 

 

12. 20. člen - NADZOR NAD KOMISJO – NI NUJNO 
 

Večinski del MDS ne sledi predlogu 
po vzpostavitvi Sveta komisije. 

 

13. 23. člen – ZAŠČITA PRIJAVITELJEV TAJNOST 
POSTOPKOV  
 

S specialnimi določbami je potrebno 
izključiti oz. ustrezno omejiti 
določbe ZDIJZ v vseh posebnih 
postopkih, ko gre za varovanje 
prijaviteljev. 

 

14. 30. člen - DARILA  
 

Sprememba ni nujna.  

15. 35.člen - OMEJITEV POSLOVANJA  
 

MDS sledi predlogu KPK iz leta 2013 
ter predlaga možnost določenih 
izjem za manjše lokalne skupnosti. 

 

16. 37. člen - NASPROTJE INTERESOV 
 

Predlagan postopek je v redu.  

17. 41. člen - PREMOŽENJSKO STANJE  
 

Dodatno je potrebno nadgraditi 
podlago za objavo podatkov. 

 

18. 44.a člen - NADZOR IN UGOTAVLJANJE 
NESORAZMERNO POVEČANEGA PREMOŽENJA 
 

MDS podpira spremembo kot jo je 
predlagala KPK v predlogu iz 2013. 

 

19. 47 .člen - NAČRT INTEGRITETE  Uskladiti z registrom tveganj in 
določiti prekršek, če se ne izpolnjuje 
register tveganj in ne izvajajo ukrepi. 

 

20. 75. člen - UPORABA PODATKOV IN VODENJE 
Evidenc 
 

Še natančneje opredeliti oz. 
nadgraditi že sedaj obstoječe 
podlage za obdelavo oz. objavo 
podatkov v interesu krepitve 
transparentnosti delovanja javnega 
sektorja. 

 

21. 76. člen - EVIDENCE   
 

Urediti pravne podlage za dodatne 
evidence, brisati evidenco 
prijaviteljev. 

 

22. 77. člen - KAZENSKE DOLOČBE Dopolniti nabor prekrškov.  

 


