
KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel.: 01 400 5710 / fax:. 01 478 84 72
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si

1/3

INTEGRITETA, ODGOVORNOST,
VLADAVINA PRAVA

Številka: 06288-2/2012-96 03002
Datum: 10/05/2012

Občine

ZADEVA: ODGOVOR – KAKO K NAČRTU INTEGRITETE  PRISTOPIJO NAJMANJŠI ZAVEZANCI - PO ŠTEVILU 
ZAPOSLENIH 

Spoštovani,

na Komisijo za preprečevanje korupcije (komisija) se obračajo zavezanci kot so javni zavodi, javni skladi, 
javne agencije (zavezanci), katerih ustanoviteljice so občine, z vprašanjem ali morajo tudi oni izdelati in 
sprejeti načrt integritete, kljub temu, da imajo največ enega zaposlenega. V tem letu so se ponovno pojavila 
vprašanja o tem, kdo je dejansko dolžan narediti načrt integritete in kdo ne. Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK) je glede tega nedvoumen: k izdelavi načrtov integritete so zavezani vsi 
državni organi, samouprave lokalne skupnosti, javni skladi, javne agencije, javni zavodi in javni gospodarski 
zavodi. Izjem – ne glede na velikost ali specifiko posameznih zavezancev – zakon ne predvideva.

Med javnimi zavodi so na primer takšni, ki bi po velikosti, dejavnosti, kadrovski zasedbi, višini in obliki javnih 
sredstev s katerimi razpolagajo, spadali bolj kot med javne zavode med gospodarske družbe, na drugi strani 
pa so po istih kriterijih nekateri takšni, ki so bolj podobni društvom. Vsi v vsej svoji raznolikosti pa 
predstavljajo del javnega sektorja, ki izvaja javne naloge in posredno ali neposredno upravljajo z javnimi 
sredstvi, s čemer so povezana določena tveganja, ki jih načrti integritete naslavljajo. 

Po drugi strani pa priprava načrta integritete ne bi dosegla svojega namena pri »enoosebnih« zavezancih, 
saj bi privedla do situacije, ko bi že siceršnjo koncentracijo več pooblastil in nalog v eni osebi nadgradili še s 
tem, da bi ta oseba izdelala načrt integritete, ga podpisala kot odgovorna oseba in potem prevzela še 
nalogo skrbnika načrta integritete.
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Glede na zgoraj opisana dejstva je potrebno k rešitvi pristopiti tako, da se sledi cilju in namenu Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije in še posebej načrtov integritete.

To pa je z načrti integritete nadgraditi uveljavljeni model preprečevanja korupcije, z zgodnjim 
prepoznavanjem korupcijskih tveganj in odpravljanjem njihovih vzrokov ter virov. 

POMEMBNO:

Da z izdelavo načrtov integritete, pri zavezancih z največ enim zaposlenim, ne bi navedene vzroke in vire 
korupcijskih tveganj ustvarjali namesto odpravljali, pozivamo občine, ki so ustanoviteljice navedenih 
zavezancev, da te zavezance pozovejo in vključijo v svoje načrte integritete in slednji ne pripravljajo 
ločenih načrtov. Zavezancev, ki so že izdelali načrt integritete ali ga nameravajo pripraviti sami, ni 
potrebno priključiti načrtu integritete ustanoviteljice.  

Eni in drugi morajo preveriti, če gre pri teh zavezancih za kakšna tveganja, do katerih se v načrtu 
integritete ustanoviteljica še ni opredelila. Če je temu tako, naj potencialna tveganja dodajo načrtu in se 
skupaj do njih opredelijo ter o tem izdelajo zapisnik. Če ocenijo, da dodatnih tveganj v povezavi s 
posameznim manjšim zavezancem ni, pa odgovorna oseba takega zavezanca sopodpiše že izdelan načrt 
integritete in sicer tako, da sopodpiše pet od šestih obveznih tabel, ki obravnavajo tveganja v zvezi z:

1. nedovoljenim sprejemanjem daril, 
2. neupoštevanjem nasprotja interesov,
3. nedovoljenim lobiranjem,
4. zaščito prijaviteljev,
5. javnimi naročili,

ter tiste tabele, ki obravnavajo specifična korupcijska tveganja, ki se lahko pojavijo pri obeh. V kolikor se 
obravnavana specifična tveganja pojavijo le pri občini ustanoviteljici, ne pa pri zavezancu, ki ga je 
ustanovila, odgovorna oseba zavezanca teh tabel ne podpisuje. 

V zvezi z navedenimi zavezanci, se lahko izdela poseben register koruptivnih tveganj ali pa se v registru 
tveganj občine ustanoviteljice pri posameznih tveganjih označi, da veljajo tudi za zavezanca. Register 
tveganj v eni ali drugi obliki poleg odgovorne osebe občine ustanoviteljice, sopodpiše odgovorna oseba 
zavezanca. S tem načrt integritete ustanoviteljice postane veljaven tudi za takega zavezanca, skrbnik 
načrta integritete ustanoviteljice pa postane skrbnik načrta tudi za načrtu pridruženega zavezanca. 

Ustanoviteljica in zavezanec morata ves čas paziti, da načrt integritete pri zavezancu ne bi uveljavljal 
dejavnosti, ki so v pristojnosti organov zavezanca, ki je samostojna pravna oseba. Ustanoviteljica se sme 
v delovanje zavezanca vključevati le skladno z določili zakona, aktov o ustanovitvi ter statutov. 

O vsebini načrta integritete zavezanec v petih dneh od podpisa načrta integritete, obvesti svoj organ 
upravljanja - svet javnega zavoda, javne agencije in nadzorni svet javnega sklada.

Podatke o zavezancih, ki ste jih vključili v svoje načrte integritete do 5.6.2012 pošljite na komisijo.
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Za morebitna dodatna vprašanja lahko pokličete sodelavce:

Natalija Drnovšek 
Vodja projektov za integriteto
Jaka Kosmač 
Svetovalec za preventivo in integriteto
Telefon: 01/400 5714

Poslano:
- naslovniku (po e-pošti)
- Skupnosti občin Slovenije - info@skupnostobcin.si
- Združenju občin Slovenije - info@zdruzenjeobcin.si
- zbirka dok. gradiva.

Goran Klemenčič
PREDSEDNIK
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