
To je ime organizacije, ki je 

odgovorna za vzpostavitev, 

upravljanje, vzdrževanje in 

razširjanje vira. Ta opis vključuje:

— ime organizacije kot poljubno 

besedilo

To je značilno in velikokrat 

enolično ime, pod katerim je 

zbirka podatkov poznana. 

Zaloga vrednosti tega 

metapodatkovnega elementa je 

poljubno besedilo.

Področje je sistem razvrščanja 

visoke ravni, ki pripomore k 

razvrščanju in iskanju zbirke 

podatkov po področju

To je kratek opisni povzetek vsebine zbirke podatkov. Zaloga vrednosti tega metapodatkovnega elementa je poljubno besedilo.

Navede se enolična oznaka 

predpisa. Pri opisu se 

navede SOP številka.

Navede se vsaj ena 

ključna beseda iz 

večjezičnega tezavra 

EUROVOC, ki opisuje 

zbirko podatkov.

To je obseg zbirke podatkov v 

geografskem prostoru, ki je 

podan opisno npr. občina 

Trebnje ali pa kot mejni 

pravokotnik. Mejni pravokotnik 

se izrazi z zahodno in vzhodno 

zemljepisno dolžino ter južno in 

severno zemljepisno širino v 

decimalnih stopinjah z 

natančnostjo najmanj dveh 

decimalk.

Kadar inštitucije omejijo 

javni dostop do zbirk 

podatkov, ta 

metapodatkovni 

element zagotavlja 

podatke o omejitvah in 

razlogih zanje.

Ta metapodatkovni element določa 

pogoje za uporabo oziroma 

ponovno uporabo zbirke podatkov. 

Če se za dostop in uporabo ne 

uporabljajo nobeni pogoji, se 

uporabi vnos „ne velja noben 

pogoj“. Če pogoji niso znani, se 

uporabi vnos „pogoji niso znani“. 

Ta metapodatkovni element vsebuje 

informacije o pristojbinah, ki jih je treba 

plačati za ponovno uporabo zbirke 

podatkov, če je to ustrezno, ali pa 

vsebovati naslov URL (Uniform Resource 

Locator), na katerem so na voljo 

informacije o pristojbinah.

Internetni naslov vira opredeljuje povezavo 

ali povezave za dostop/vpogled do/v zbirke 

podatkov. Zaloga vrednosti tega 

metapodatkovnega elementa je niz znakov, 

običajno izražen kot URL (Uniform Resource 

Locator).

Internetni naslov vira 

opredeljuje povezavo ali 

povezave do dostopa za 

ponovno uporabo zbirke 

podatkov v strojno berlji obliki. 

Zaloga vrednosti tega 

metapodatkovnega elementa je 

niz znakov, običajno izražen kot 

URL (Uniform Resource 

Locator).

To je datum 

nastanka zbirke 

podatkov. Obstaja 

lahko največ en 

datum nastanka.

Ta metapodatkovni 

element opisuje 

kako pogosto se 

osvežujejo podatki 

v zbirki podatkov.

Metapodatko

vni element 

opisuje v 

katerem 

formatu je 

zbirka na 

voljo.

Jezik ali jeziki, ki se 

uporabljajo v zbirki 

podatkov. Zaloga 

vrednosti tega 

metapodatkovnega 

elementa je 

omejena na jezike, 

opredeljene v 

standardu ISO 639-

2.

Če je zbirka podatkov povezana z drugimi zbirkami podatki, ta metapodatkovni element določa, 

kadar je to ustrezno, ciljno zbirko ali zbirke prostorskih podatkov z njihovim sklicem URI (Unique 

Resource Identifier). Zaloga vrednosti tega metapodatkovnega elementa je obvezna koda iz niza 

znakov, ki jo običajno določi lastnik podatkov, in imenski prostor iz niza znakov, ki enolično 

označuje kontekst identifikacijske oznake (na primer lastnika podatkov).

(skrbnik zbirke podatkov) z 

elektronskim naslovom. 

Ime in priimek osebe ter 

njen elektronski naslov, ki 

je odgovorna za objavo 

zbirke podatkov.

 Zap. št. 1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke 

podatkov
3. Področje (šifrant) 4. Opis vsebine 5. Pravne podlage 

6. Ključne 

besede 

(deskriptorji 

EUROVOC-a)

7. Območje, na katero 

se vsebovani podatki 

nanašajo

8. Dostopnost 

podatkov  

(šifrant)

9. Morebitni posebni 

pogoji za uporabo 

oziroma ponovno 

uporabo

10. Morebitni pogoji glede 

zaračunavanja cene za 

ponovno uporabo

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 

podatkov

12. Internetni naslov do 

odprtih podatkov (strojno 

berljiva oblika)

13. Datum 

nastanka

14. 

Pogostnost 

osveževanja 

podatkov 

(šifrant)

15. 

Oblika 

zapisa

16. Jezik 

zapisa

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take 

povezave

18. Odgovorna 

oseba

1
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca o pravnomočnih 

odločbah o prekrških
Vlada in javni sektor

Evidenca pravnomočnih odločb obsega: podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega 

prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa 

namesto EMŠO njegove rojstne podatke), pravno opredelitev prekrška, številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno 

sankcijo.

Vpis podatkov v evidenco pravnomočnih odločb o prekrških se opravi na podlagi podatkov iz pravnomočnih  odločb, ki jih izdajo 

prekrškovni organi.                                                                                                                                                                                                                 

Namen obdelave: (1) zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in 

(2) za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)             

in        203. člen Zakona o 

prekrških (SOP 2003-01-

0238)

odločba

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / 2012-06-06 Po potrebi xls slv /

 mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

2
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Vpisnik za zadeve prekrškov, v 

katerih se izda odločba o 

prekrških

Vlada in javni sektor

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločbo o prekrških obsega podatke iz 6. člena Pravilnika o obliki in vsebini 

vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih oziroma zlasti sledeče podatke: podatke o prekrškovnem organu, ki je izdal 

odločbo o prekršku; osebne podatke storilca; podatke pravne osebe; kraj storitve prekrška; čas storitve prekrška;  pravna 

opredelitev prekrška; podatek, ali gre za postopek po uradni dolžnosti; datum vložitve predloga o prekršku;  podatki o 

predlagatelju; datum zaznambe, da prekrškovni organ ne bo izdal odločbe o prekršku; razlog za neizdajo odločbe o prekršku; 

izrečena glavna sankcija; izrečena stranska sankcija; znesek izrečene globe; višina stroškov postopka;  podatek ali je bilo 

odločeno o odvzemu premoženjske koristi in o njeni višini;  podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe; datum 

vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona);  datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člen zakona);  datum 

vročitve odločbe o prekršku;  datum zapadlosti globe in stroškov postopka; datum prostovoljne izvršitve odločbe o prekršku;  

datum vložitve zahteve za sodno varstvo;  datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;  datum izvršljivosti odločbe o prekršku; 

idr.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)             

in                                

Pravilnik o obliki in vsebini 

vpisnikov in pomožnih 

knjig pri prekrškovnih 

organih (SOP  2011-01-

1598)

odločba

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / 2012-04-25 Po potrebi xls slv /

 mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

3

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Vpisnik za zadeve prekrškov, v 

katerih se izda plačilni nalog
Vlada in javni sektor

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog obsega podatke iz 5. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in 

pomožnih knjig pri prekrškovnih organih oziroma zlasti sledeče podatke: podatke o prekrškovnem organu, ki je izdal plačilni 

nalog; osebne podatke storilca; podatke pravne osebe; kraj storitve prekrška; čas storitve prekrška;  pravna opredelitev 

prekrška; znesek izrečene globe; znesek stroškov postopka;  podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe; datum 

vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona);  datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člen zakona);  datum 

vročitve odločbe o prekršku;  datum zapadlosti globe in stroškov postopka; datum prostovoljne izvršitve odločbe o prekršku;  

datum vložitve zahteve za sodno varstvo;  datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;  datum izvršljivosti odločbe o prekršku; 

idr.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)             

in                                

Pravilnik o obliki in vsebini 

vpisnikov in pomožnih 

knjig pri prekrškovnih 

organih (SOP  2011-01-

1598)

odločba

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / 2015-07-29 Dnevno xls slv /

 mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca prijav o sumih 

korupcije in kršitev Zakona o 

integriteti in preprečevanju 

korupcije

Vlada in javni sektor

Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev ZIntPK se nanaša na prijavitelje in prijavljene osebe. Vsebuje zlasti sledeče osebne 

podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in druge podatke, povezane s preprečevanjem in 

raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj. Obdelava podatkov se vrši za namen vodenja postopkov reševanja prejetih prijav 

in za namen ugotavljanja korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja 

korupcije.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca zadev s področja 

mednarodne korupcije
Vlada in javni sektor

Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije se nanaša na osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene slovenske in tuje 

državljane oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in tujini. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe; EMŠO; kvalifikacija kaznivega dejanja; vrsta zaključka zadeve.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija 

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca zadev s področja 

zaščite prijaviteljev koruptivnih 

ravnanj

Vlada in javni sektor

Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj se nanaša na prijavitelje, ki komisiji podajo prijavo o 

koruptivnem ravnanju. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim; 

odločitev o tem, ali je bila prijava prijavitelja podana v dobri veri; ali je bila za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov 

odrejena zaščita po zakonu, ki ureja zaščito prič.                                                   

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

7
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca zadev s področja 

zaščite uradnih oseb, od katerih 

se zahteva nezakonito oziroma 

neetično ravnanje

Vlada in javni sektor

Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje se nanaša na 

uradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali 

fizično nasilje. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime prijavitelja; osebno ime osebe, ki zahteva 

nezakonito oziroma neetično ravnanje; navedba organa in seznam izdanih navodil komisije za ravnanje.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

uradnik, korupcija, 

zakonitost

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca o obstoju vzročne 

zveze iz tretjega odstavka 25. 

člena ZIntPK

Vlada in javni sektor

Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK se nanaša na prijavitelje, ki so zaradi prijave izpostavljeni 

povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime 

prijavitelja; osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje; navedba organa; vsebina ocene oziroma 

zahtevka za premestitev.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

uradnik, korupcija, 

zakonitost

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca zahtevkov za 

premestitev iz četrtega 

odstavka 25. člena ZIntPK

Vlada in javni sektor

Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK se nanaša na prijavitelje - javne uslužbence, ki so 

zahtevali premestitev na drugo enakovredno delovno mesto ter o tem obvestili komisijo, saj se  povračilni ukrepi nadaljujejo 

tudi po zahtevi komisije za zagotovitev prenehanja takšnega ravnanja, zaradi česar je nadaljevanje dela na njihovem delovnem 

mestu nemogoče. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime prijavitelja; osebno ime osebe, ki zahteva 

nezakonito oziroma neetično ravnanje; navedba organa; vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev, delovno mesto, ki ga 

(je) prijavitelj zaseda(l) pred in po premestitvi.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

javni uslužbenec, 

korupcija, delovna 

dolžnost, delovni 

pogoji, delovno mesto

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 mag. Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Evidenca - register lobistov Vlada in javni sektor

Evidenca - register lobistov se nanaša na lobista oziroma lobistko, ki opravlja dejanja lobiranja.                                           Vrste 

osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime; davčna številka, naslov, firma oziroma ime in sedež gospodarske 

družbe,  samostojnega podjetnika, ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter področja, glede katerih je registriral 

interes.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

interesna skupina 

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.
Pogoji niso znani. Ni omejitev.

https://www.kpk-rs.si/sl/lobiranje-

22/register-lobistov

https://www.kpk-

rs.si/sl/lobiranje-22/register-

lobistov

2011-04-12 Stalno pdf slv /

 Anja Perc: anja.perc@kpk-

rs.si; Komisija za 

preprečevanje korucpije, 

Dunajska cesta 56, 1000 

Ljubljana, +386 1 400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

Evidenca samostojnih 

podjetnikov, gospodarskih 

družb oziroma interesnih 

organizacij, za katere lobirajo 

lobisti

Vlada in javni sektor

Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti se nanaša na 

posameznike, ki lobirajo za gospodarske družbe, interesne organizacije in samostojne podjetnike. Vrste osebnih podatkov v 

zbirki osebnih podatkov:  naziv samostojnega podjetnika, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije, davčna številka.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

interesna skupina 

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423   

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Anja Perc: anja.perc@kpk-

rs.si; Komisija za 

preprečevanje korucpije, 

Dunajska cesta 56, 1000 

Ljubljana, +386 1 400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca izrečenih sankcij 

lobistom po 73. in 74. členu 

ZIntPK

Vlada in javni sektor

Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK se nanaša na lobiste, ki jim komisija v skladu s pristojnostmi izreče 

eno od sankcij navedenih v 73. in 74. členu ZIntPK. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime, davčna 

številka, vrsta kršitve, vrsta sankcije.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

upravna sankcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

Anja Perc: anja.perc@kpk-

rs.si; Komisija za 

preprečevanje korucpije, 

Dunajska cesta 56, 1000 

Ljubljana, +386 1 400 5710

KRATEK OPIS ATRIBUTA                                                                                                 KRATEK OPIS ATRIBUTA                                                                                                              KRATEK OPIS ATRIBUTA                                                                                                                              KRATEK OPIS ATRIBUTA                                                                                                KRATEK OPIS ATRIBUTA                                                                                                              KRATEK OPIS ATRIBUTA                                                                                                                              
O

P
IS

I A
TR

IB
U

TO
V

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=sl
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=sl
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=sl
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=sl
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=sl
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.kpk-rs.si/sl/lobiranje-22/register-lobistov
https://www.kpk-rs.si/sl/lobiranje-22/register-lobistov
https://www.kpk-rs.si/sl/lobiranje-22/register-lobistov
https://www.kpk-rs.si/sl/lobiranje-22/register-lobistov
https://www.kpk-rs.si/sl/lobiranje-22/register-lobistov
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Seznam poročanih lobističnih 

stikov
Vlada in javni sektor

Seznam poročanih lobističnih stikov  vsebuje podatke o poročanih lobističnih stikih, ki so pripravljeni za objavo kot informacije 

javnega značaja. Vrste podatkov, ki se obdelujejo: (1) vrsta lobiranca, (2) naziv politične stranke/poslanske skupine, (3) naziv 

institucije, (4) datum stika lobiranca z lobistom, (5) status lobista, (6) naziv interesne organizacije, za katero se lobira, (7) namen 

in cilj lobiranja. 

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

interesna skupina 

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.
Pogoji niso znani. Ni omejitev.

https://www.kpk-rs.si/sl/projekt-

transparentnost/lobisticni-stiki

https://www.kpk-

rs.si/sl/projekt-

transparentnost/lobisticni-stiki

2012-01-31 Tedensko pdf/xlsx slv /

Anja Perc: anja.perc@kpk-

rs.si; Komisija za 

preprečevanje korucpije, 

Dunajska cesta 56, 1000 

Ljubljana, +386 1 400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca uradnih oseb, glede 

katerih komisija po drugem 

odstavku 38. člena in drugem 

odstavku 39. člena ZIntPK 

ugotavlja obstoj nasprotja 

interesov

Vlada in javni sektor

Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja 

obstoj nasprotja interesov se nanaša na uradne osebe iz 4. člena ZIntPK (funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni 

uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja). Vrste osebnih 

podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime uradne osebe; funkcija oziroma položaj; naslov stalnega prebivališča; vsebina 

odločitve komisije.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

navzkrižje interesov

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Sergeja Oštir: 

sergeja.ostir@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca  seznamov daril 

funkcionarjev in evidenca 

seznamov daril državnim in 

lokalnim organom in nosilcem 

javnih pooblastil

Vlada in javni sektor

Evidenca - seznam daril funkcionarjev in evidenca seznam daril državnim in lokalnim organom in nosilcem javnih pooblastil se 

nanaša na funkcionarje iz 4. člena ZIntPK in darovalce glede daril, katerih vrednost presega 25 eurov. Vrste osebnih podatkov v 

zbirki osebnih podatkov: naziv organa, ki je prejel darilo; osebno ime obdarovanca in njegova funkcija; vrsta darila; osebno ime 

prejemnika darila in njegova funkcija ali položaj; osebno ime in naslov darovalca oziroma njegov naziv in sedež, če gre za pravno 

osebo; vrsta in vrednost darila.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

darilo

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.
Pogoji niso znani. Ni omejitev.

https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-

njihove-dolznosti/darila/katalogi-prejetih-

daril; http://erar.si/darila/

http://erar.si/darila/; 

http://erar.si/api/darila/
/ Stalno

pdf/JSON/ht

ml
slv /

 Mojca Beliš Potočnik: 

mojca.belis@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca poslovnih subjektov iz 

35. člena ZIntPK
Vlada in javni sektor

Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK se nanaša na poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja s 

funkcionarji iz 4. člena ZIntPK.                                                                                                                                                                      

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, organizacija, kjer funkcionar 

opravlja funkcijo in tip funkcije, datum nastopa in prenehanja omejitve, naziv, sedež, matična in davčna številka poslovnega 

subjekta, način udeležbe funkcionarja v poslovnem subjektu, podatek ali omejitev poslovanja velja v razmerju do družinskega 

člana.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

Zakon o javnih 

financah

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.
Pogoji niso znani. Ni omejitev.

https://registri.kpk-

rs.si/registri/omejitve_poslovanja/seznam/

https://registri.kpk-

rs.si/registri/omejitve_poslova

nja/seznam/; 

https://registri.kpk-

rs.si/registri/omejitve_poslova

nja/seznam/omejitve.json; 

https://registri.kpk-

rs.si/registri/omejitve_poslova

nja/seznam/omejitve.csv

/ Stalno
csv/JSON/ht

ml
slv /

 Mojca Beliš Potočnik: 

mojca.belis@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca zavezancev iz prvega 

odstavka 41. člena ZIntPK
Vlada in javni sektor

Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK se nanaša na zavezance – poklicne funkcionarje, nepoklicne župane in 

podžupane, uradnike na položaju, poslovodne osebe in osebe, odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK, kateri so 

skladno z 41. členom ZIntPK dolžni prijaviti premoženjsko stanje.                                                                       Vrste osebnih 

podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime, EMŠO,davčna številka zavezanca, podatki o funkciji oziroma delu, delu, ki ga je 

opravljal neposredno pred nastopom funkcije, drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja, podatki o lastništvu oziroma 

deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti z opisom 

dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije, podatki o deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo predhodno navedeni 

subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti z oznako firme oziroma imena organizacije (posredno lastništvo),  podatki o 

letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino, podatki o nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki, podatki o denarnih 

sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 

eurov, podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov, podatki o vrstah in vrednosti 

vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000 eurov, podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov, podatki o premičninah, 

katerih vrednost presega 10.000 eurov.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

premično premoženje, 

nepremično 

premoženje

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Stalno slv /

 Betka Pajnič: 

betka.pajnic@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca zadev s področja 

nesorazmerno povečanega 

premoženja iz 45. člena ZIntPK

Vlada in javni sektor

Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK se nanaša na zavezance za prijavo 

premoženjskega stanja iz 41. člena ZIntPK, za katere komisija na podlagi podatkov o premoženjskem stanju ali na podlagi drugih 

podatkov ugotovi, da se je njihovo premoženje od zadnje prijave nesorazmerno povečalo glede na njihove dohodke iz 

opravljanja funkcije ali dejavnosti, ki jo sicer opravljajo v skladu z določbami in omejitvami iz ZIntPK in drugih zakonov ali pa da 

vrednost njihovega dejanskega premoženja, ki je osnova za odmero davčnih obveznosti, znatno presega prijavljeno vrednost 

premoženjskega stanja.                                                                                                                                               Vrste osebnih 

podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime, funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK, 

seznam obvestil po drugem odstavku 45. člena ZIntPK, seznam obvestil iz četrtega odstavka 45. člena ZIntPK,seznam sprejetih 

odločitev po petem odstavku 45. člena ZIntPKin seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena ZIntPK.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

povečanje kapitala

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Betka Pajnič: 

betka.pajnic@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710, 
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Dovoljenja po 26. členu ZIntPK Vlada in javni sektor

Zbirka podatkov vsebuje odločbe, izdane na podlagi 26. člena ZIntPK, ki so pripravljene za objavo kot informacije javnega 

značaja. 

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

opravljanje več funkcij, 

odločba

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.
Pogoji niso znani. Ni omejitev.

https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-

njihove-dolznosti/nezdruzljivost-

funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk

https://www.kpk-

rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-

dolznosti/nezdruzljivost-

funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-

zintpk

2012-04-05 Po potrebi pdf slv /

 Sergeja Oštir: 

sergeja.ostir@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Obdobna poročila - nasprotje 

interesov
Vlada in javni sektor

Zbirka podatkov vsebuje obdobna poročila o nasprotju interesov pripravljena v skladu s Smernicami za obravnavo zadev s 

področja nasprotja interesov, sprejetih na seji senata komisije dne 28. 3. 2013.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

navzkrižje interesov

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.
Pogoji niso znani. Ni omejitev.

https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-

njihove-dolznosti/nasprotje-

interesov/obdob-porocilanasprotje-

interesov

https://www.kpk-

rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-

dolznosti/nasprotje-

interesov/obdob-

porocilanasprotje-interesov

2013-07-24 Četrtletno pdf slv /

 Sergeja Oštir: 

sergeja.ostir@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Corruptio - vpisnik Vlada in javni sektor Zbirka podatkov vsebuje podatkeo rešenih prijavah.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Letno slv /

 Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si, 

Albert Nabernik: 

albert.nabernik@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710, 

22

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Corruptio - integriteta Vlada in javni sektor Zbirka podatkov vsebuje podatke o organih, ki so zavezani za izdelavo načrtov integritete in podatke registrov tveganj.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si, 

Albert Nabernik: 

albert.nabernik@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710, 
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Corruptio - premoženjsko stanje Vlada in javni sektor

Zbirka podatkov vsebuje podatke o zavezancih za prijavo premoženjskega stanja in podatke, ki jih o svojem premoženjskem 

stanju posredujejo zavezanci.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si, 

Albert Nabernik: 

albert.nabernik@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710, 
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Corruptio - nezdružljivost 

funkcij
Vlada in javni sektor Zbirka podatkov vsebuje podatkeo zaznanih sumih kršitev nezdružljivosti funkcij.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si, 

Albert Nabernik: 

albert.nabernik@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

25
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Corruptio - darila Vlada in javni sektor Zbirka podatkov vsebuje podatke, ki jih poročajo zavezanci za poročanje o prejetih darilih.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si, 

Albert Nabernik: 

albert.nabernik@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

26
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Corruptio - omejitve poslovanja Vlada in javni sektor Zbirka podatkov vsebuje podatke o omejitvah poslovanja, ki jih poročajo zavezanci.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev. / / / Po potrebi slv /

 Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si, 

Albert Nabernik: 

albert.nabernik@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

https://www.kpk-rs.si/sl/projekt-transparentnost/lobisticni-stiki
https://www.kpk-rs.si/sl/projekt-transparentnost/lobisticni-stiki
https://www.kpk-rs.si/sl/projekt-transparentnost/lobisticni-stiki
https://www.kpk-rs.si/sl/projekt-transparentnost/lobisticni-stiki
https://www.kpk-rs.si/sl/projekt-transparentnost/lobisticni-stiki
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/darila/katalogi-prejetih-daril
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/darila/katalogi-prejetih-daril
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/darila/katalogi-prejetih-daril
http://erar.si/darila/
http://erar.si/darila/
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nezdruzljivost-funkcij/dovoljenja-po-26-clenu-zintpk
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/nasprotje-interesov/obdob-porocilanasprotje-interesov


27

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Odločitve in mnenja s področja 

dela komisije
Vlada in javni sektor

Zbirka podatkov vsebuje podatke o načelnih mnenjih, mnenjih, pojasnilih, stališčih, zaključnih ugotovitvah, ugotovitvah nadzora 

premoženjskega stanja in priporočilih, ki jih je sprejela komisija.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(SOP 2010-01-2226)  

korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so javno 

objavljeni.
Pogoji niso znani. Ni omejitev.

https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-

preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije
/ 2004-01-30 Po potrebi pdf, html slv /

 Peter Premrl: 

peter.premrl@kpk-rs.si, 

Albert Nabernik: 

albert.nabernik@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

28

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca oseb iz druge alineje 

tretjega odstavka 47. člena 

ZIntPK

Vlada in javni sektor
Zbirka zajema podatke oseb, odgovornih za načrt integritete, namenjene učinkovitemu izvajanju načrta integritete, ter 

usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) (SOP: 2010-01-

2226)

etika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

dostopni.
Ne velja noben  pogoj. Ni omejitev. / / 2010 Po potrebi pdf, xls slv /

Sašo Podobnik: 

saso.podobnik@kpk-rs-si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

29

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca funkcionarjev zoper 

katere je komisija predlagala 

uveljavljanje odgovornosti 

zaradi neizvajanja ukrepov iz 

resolucije.

Vlada in javni sektor
Zbirka zajema podatke o funkcionarjih, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov 

iz resolucije.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) (SOP: 2010-01-

2226)

etika, korupcija

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki niso javno 

dostopni.
Ne velja noben  pogoj. Ni omejitev. / / 2010 Po potrebi pdf, xls slv /

Jana Lesnik: 

jana.lesnik1@kpk-rs-si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

30

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Izdana dovoljenjaza sklenitev 

pogodbe brez vključitve 

protikorupcijske klavzule iz 14. 

člena ZIntPK

Vlada in javni sektor Seznam izdanih dovoljenj za sklenitev pogodbe brez vključitve protikorupcijske klavzule iz 14. člena ZIntPK

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) (SOP: 2010-01-

2226)

protikorupcijska 

klavzula

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.

Na voljo je spletni vpogled v 

podatke
Ni omejitev.

https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-

njihove-dolznosti/protikorupcijska-

klavzula/izdana-dovoljenja

/ 2010 Po potrebi html slv /

Matic Kumer: 

matic.kumer@kpk-rs-si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

31
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Opravljena izobraževanja v 

izvedbi Komisije za 

preprečevanje korupcije

Vlada in javni sektor

Navedba dogodka, organizatorja, vsebine izobraževanja in števila slušateljev posameznih izobraževanj v izvedbi Komisije za 

preprečevanje korupcije. Če v nekem mesecu ni izvedenih izobraževanj, ostane podatkovna zbirka neosvežena do naslednje 

mesečne osvežitve.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) (SOP: 2010-01-

2226); Poslovnik Komisije 

za preprečevanje korupcije 

(SOP: 2012-01-0936)

Izobraževanje

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki.
Ni omejitev. Ni omejitev. / / 1. januar 2011 Po potrebi xls slv /

Sašo Podobnik: 

saso.podobnik@kpk-rs-si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

32
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca finančnih transakcij 

javnega sektorja
Finance in davki

Zbirka vsebuje seznam transakcij subjektov javnega sektorja (organov in organizacij državne uprave,  lokalnih skupnosti ter 

družb v državni oz. občinski lasti), ki so jih ti izplačali od 1.1.2003 naprej.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2226

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si/ / 7. julij 2016 Dnevno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

33

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca finančnih transakcij 

javnega sektorja
Finance in davki

Zbirka vsebuje seznam transakcij subjektov javnega sektorja (organov in organizacij državne uprave,  lokalnih skupnosti ter 

družb v državni oz. občinski lasti), ki so jih ti izplačali od 1.1.2003 naprej.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2227

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si/static-data/ http://erar.si/static-data/ 7. julij 2016 Mesečno CSV slv

Podatke je mogoče povezati s Poslovnim registrm Slovenije (AJPES), registrom proračunskih 

uporabnikov (UJP).

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

34

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca finančnih transakcij 

javnega sektorja
Finance in davki

Zbirka vsebuje seznam transakcij subjektov javnega sektorja (organov in organizacij državne uprave,  lokalnih skupnosti ter 

družb v državni oz. občinski lasti), ki so jih ti izplačali od 1.1.2003 naprej.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2227

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Podatki so objavljeni kot 

odprti podatki
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si/doc/ http://erar.si/api/ 7. julij 2016 Stalno JSON slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

35

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca davčnih dolžnikov in 

nepredlagateljev davčnih 

obračunov

Finance in davki Seznami davčnih dolžnikov in nepredlagateljev davčnih obračunov, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja Finančna uprava RS.

Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja 

(ZDIJZ) SOP: 2003-01-0900; 

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2227; Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

davčnem postopku (ZDavP-

2F) SOP: 2012-01-3643 

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Mesečno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

36

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Evidenca poslovnih subjektov Gospodarstvo

Podatki o aktivnih in izbrisanih enotah Poslovnega registra Slovenije, vključno s podatki o družbenikih, ustanoviteljih, deležih in 

drugih podatkih iz Poslovnega registra Slovenije

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2227

klasifikacija podjetij

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Dnevno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

37
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Evidenca posrednih in 

neposredenih proračunskih 

uporabnikov ter podjetij v javni 

lasti

Vlada in javni sektor
Zbirka vsebuje subjekte iz Registra proračunskih uporabnikov (UJP) ter registra zavezancev za informacije javnega značaja 

(UJP/AJPES).

Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja 

(ZDIJZ) SOP: 2003-01-0900; 

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2227

financiranje in naložbe

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Po potrebi slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

38
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Zbirka e-račun Finance in davki

Gre za zbirko vseh e-računov, ki jih subjekti javnega sektorja prejemejo v izplačilo. Zbirka vsebuje ovojnice e-računov in prilogo e-

slog. Podatke zagotavlja UJP.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2227

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Dnevno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

41

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Zbirka podatkov o javnih 

naročilih
Finance in davki Zbirka vsebuje podatke o javnih naročilih. Podatki se pridobivajo iz portala enarocanje.si. Podatke zagotavlja Uradni list RS.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2230

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Neredno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

42

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE
Zbirka podatkov o knjižbah Finance in davki

Zbirka vsebuje podatke o računovodskih knjižbah transakcij subjektov javnega sektorja, ki uporabljajo MFERAC. Podatke 

zagotavlja MF.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2230

javne finance in 

proračunska politika; 

računovodstvo

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Dnevno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Zbirka podatkov o transakcijskih 

računih pravnih oseb
Finance in davki

Zbirka vsebuje seznam transakcijskih računov pravnih oseb, vključno s podatki o računih v tujini in vrsto ter statusom računov. 

Podatke zagotavlja AJPES.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2230

računovodstvo

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Dnevno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije
https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije
http://erar.si/
http://erar.si/static-data/
http://erar.si/api/
http://erar.si/
http://erar.si/
http://erar.si/
http://erar.si/
http://erar.si/
http://erar.si/
http://erar.si/
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Zbirka podatkov o menjalnem 

tečaju Banke Slovenije.
Finance in davki Zbirka vsebuje tečajnico Banke Slovenije, ki je javno objavljena na njenih spletnih straneh.

Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja 

(ZDIJZ) SOP: 2003-01-0900; 

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2227; Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

davčnem postopku (ZDavP-

2F) SOP: 2012-01-3643 

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Dnevno slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710
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KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE

Zbirka transakcij na podlagi 38. 

člena ZPPDFT
Finance in davki Zbirka vključuje podatke o transakcijah na podlagi 38. člena ZPPDFT, ki jih na svojih spletnih straneh objavlja UPPD.

Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije 

(ZIntPK) SOP: 2010-01-

2230

javne finance in 

proračunska politika

Republika Slovenija 

ali

Meja območja zbirke podatkov:

Zahodna meja: 14.467675

Vzhodna meja: 15.690511

Severna meja: 46.5727

Južna meja: 46.015423

Na voljo je spletni 

vpogled v podatke
Pogoji niso znani. Ni omejitev. http://erar.si / 7. julij 2016 Po potrebi slv Podatki se povezujejo z drugimi zbirkami aplikacije Erar.

Lado Langof - 

Lado.Langof@kpk-rs.si; 

Matjaž Mešnjak - 

Matjaz.Mesnjak@kpk-rs.si; 

Komisija za preprečevanje 

korucpije, Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, +386 1 

400 5710

http://erar.si/
http://erar.si/

