
Obvestilo o začasnih ukrepih Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z vodenjem upravnih, prekrškovnih in 

drugih javnopravnih zadev zaradi razglašene epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)  

 

Dne 29. 3. 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 

obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).  V času veljavnosti tega zakona ne bodo 

tekli roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem 

upravnem postopku (ZUP), za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za 

opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev 

javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. V tem obdobju tudi ne bodo tekli roki v prekrškovnih zadevah. Ukrepi iz tega 

zakona bodo veljali do prenehanja razlogov zanje, kar bo ugotovila Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga bo objavila v 

Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020. 

Glede na postopke, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) vodi in v njih odloča (upravni postopki, drugi 

javnopravni postopki, prekrškovni postopki) po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (dalje: ZIntPK), v nadaljevanju 

podajamo podrobnejša pojasnila o tem, kako bodo določila interventnega zakona vplivala na poslovanje komisije s 

strankami.  

V okviru vodenja in odločanja v upravnih postopkih komisija zlasti izdaja: 

- dovoljenje za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule po petem odstavku 14. člena ZIntPK,  

- odločbo o prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti po tretjem odstavku 26. člena ZIntPK, 

- dovoljenje funkcionarju za opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka po četrtem 

odstavku 26. člena ZIntPK, 

- odločbo o vpisu/izbrisu iz registra lobistov po prvem odstavku 60. člena ZIntPK … 

 

V primeru, da ste podali vlogo za vpis v register lobistov ali vlogo za opravljanje poklicne ali druge dejavnosti in 

komisija še ni odločila o vaši vlogi, se prekinja tek roka (30 dni v skrajšanem ugotovitvenem postopku). Če komisija 

v navedenem roku ne bo odločila o vaši vlogi, to ne bo pomenilo, da je nastopil molk organa.   

V okviru vodenja drugih javnopravnih postopkov komisija zlasti vodi postopek zaradi suma korupcije, postopek zaradi suma 

kršitve etike in integritete javnega sektorja, postopek zaradi kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitvah poslovanja ali 

lobiranju.  

V primeru, da ste s strani komisije prejeli osnutek ugotovitev o konkretnem (ali posameznem) primeru v izjasnitev, 

se prekinja tek roka (sedmih delovnih dni) za podajo vaše pisne izjasnitve.  

V primeru, da ste s strani komisije prejeli ugotovitve o konkretnem primeru (končni dokument komisije, ki vsebuje 

pouk o pravnem sredstvu), se prekinja tek roka (30 dni od vročitve ugotovitev) za vložitev tožbe pred Upravnim 

sodiščem RS.  

V okviru obravnave prekrškov komisija (po pooblaščeni uradni osebi) kršiteljem pred izdajo odločbe o prekršku pošlje 

obvestilo o prekršku s poukom, da se lahko pisno v petih dneh od vročitve obvestila izjavijo o dejstvih oziroma okoliščinah 

prekrška. Če prekrškovni organ ugotovi, da so podani zakonski pogoji za izvedbo postopka o prekršku, ga mora izvesti in 

izdati odločbo o prekršku.  

V primeru, da ste prejeli obvestilo o prekršku, se prekinja tek roka (petih dni) za podajo pisne izjave. 

V primeru, da ste prejeli odločbo o prekršku brez obrazložitve, se prekinja tek roka (osmih dni od prejema odločbe o 

prekršku) za napoved vložitve zahteve za sodno varstvo. 

V primeru, da ste napovedali zahtevo za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, se prekinja tek instrukcijskega 

roka 30 dni, v katerem mora biti pisna odločba o prekršku z obrazložitvijo izdelana in odposlana kršitelju. 

V primeru, da ste prejeli odločbo o prekršku skupaj z obrazložitvijo, se prekinja tek roka (osmih dni od vročitve 

odločbe o prekršku) za vložitev zahteve za sodno varstvo.  



Interventni zakon vpliva tudi na poslovanje komisije. V času trajanja ukrepov komisija ne bo opravljala razgovorov z 

vabljenimi osebami pred senatom komisije, komunikacija pa bo potekala preko telefonov ter e-pošte. V povezavi z vlaganjem 

pisnih in ustnih vlog za uveljavitev pravic v skladu z ZIntPK se bodo uporabljala pravila in načini, ki jih je z interventnim 

zakonom določil zakonodajalec. Več o tem si lahko preberete na povezavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Koronavirus/Vprasanja_in_odgovori_23032020.pdf.   

Komisija se zaveda izjemnih okoliščin, v katerih je (zaradi začasnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe ter 

varovanja zdravja in življenja ljudi) ohromljeno javno življenje, dostop posameznikov do javnih služb in pravne pomoči. V teh 

okoliščinah komisija razume, da zavezanci po ZIntPK v mnogih primerih upravičeno ne bodo mogli izpolniti zakonsko 

predpisanih dolžnosti: 

- posredovanje seznamov prejetih daril funkcionarjev s strani organov in organizacij, ki so dolžne voditi sezname 

daril po prvem odstavku 32. člena ZIntPK, 

- posredovanje seznamov prejetih daril državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil po 

tretjem odstavku 34. člena ZIntPK, 

- posredovanje seznama subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja v skladu s 35. členom ZIntPK 

(prijave/odjave omejitev poslovanja), 

- prijave/odjave premoženjskega stanja zavezancev po drugem odstavku 41. člena ZIntPK,  

- prijava/odjava zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju s strani organov, kjer so zaposleni zavezanci po 

petem odstavku 41. člena ZIntPK, 

- poročanje o izvedenih ukrepih iz načrta integritete po drugem odstavku 48. člena v zvezi s 50. členom ZIntPK ter 

šestim odstavkom 30. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, 

- drugih dolžnosti, ki izhajajo iz ZIntPK.  

V vseh teh primerih zavezancem predlagamo, da obveznosti izpolnijo takoj po prenehanju razlogov za nepravočasno 

izpolnitev obveznosti. Kolikor se v  kakršnihkoli konkretnih zadevah izpolnjevanja vaših obveznosti ali uveljavljanja 

pravic po določbah ZIntPK znajdete v kakšnikoli dilemi oziroma se vam zastavljajo konkretna vprašanja, prosimo da 

ta, s konkretnimi podatki, naslovite na naslov komisije anti.korupcija@kpk-rs.si.  

Na tem mestu pa opozarjamo še, da prisotnost izjemnih (izrednih) okoliščin, zaradi začasnih ukrepov za preprečitev širjenja 

virusne okužbe ter varovanja zdravja in življenja ljudi, ne daje funkcionarjem, uradnikom na položaju, javnim uslužbencem in 

drugim uradnim osebam pooblastil, da v času teh ukrepov zanemarijo prepovedi in omejitve, ki izhajajo iz določb ZIntPK (kot 

na primer neupoštevanje absolutne prepovedi poslovanja po 35. členu ZIntPK, ki se nanaša na omejitve poslovanja).  

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 
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