
SPREMEMBE ZAKONA O INTEGRITETI IN 
PREPREČEVANJU KORUPCIJE (2020)



KLJUČNE NOVOSTI  SO:

SPREMENJENE MEJNE VREDNOSTI DARIL:

• darila do vrednosti 50 € se štejejo za darila 
zanemarljive vrednosti,

• obvezen vpis na seznam daril za tista nad 
vrednostjo 50 €,

• obvezna dolžnost zavrnitve darila z 
vrednostjo nad 100 €.



KLJUČNE NOVOSTI  SO:

Seznam prejetih daril za prejšnje leto je na 
KPK potrebno poslati do 31. marca.

Prejem darila sporočite na:
rbate@guest.arnes.si



POTREBNI PODATKI ZA VPIS NA SEZNAM:

• ime in priimek,

• vrsta darila,

• opis darila,

• lastnik darila (šola/posameznik).



ABSOLUTNA PREPOVED SPREJEMANJA

• gotovine, 

• darilnih ali vrednostnih bonov,

• vrednostnih papirjev,

• dragocenih kovin.



PREPOVED SPREJEMANJA DARIL,

če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, 
da vpliva na nepristransko in objektivno 
opravljanje javnih nalog uradne osebe.



SLOVARČEK POJMOV

»Korupcija« je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih
oseb v javnem ali zasebnem sektorju kot tudi ravnanje oseb, ki so
pobudnice kršitev, ali 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.

»Integriteta« je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in
organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bili oblast, funkcija,
pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljeni v nasprotju z
zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.



SLOVARČEK POJMOV

»Javni sektor« so državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v
nadaljnjem besedilu lokalne skupnosti), javne agencije, javni skladi, javni
zavodi, javni gospodarski zavodi, Banka Slovenije, druge osebe javnega prava,
ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti, pravne osebe, ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost, javna
podjetja, gospodarske družbe in druge pravne osebe, v katerih ima večinski
delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost.

»Družinski člani« so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje,
sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v
zunajzakonski skupnosti.



SLOVARČEK POJMOV

»Poslovodne osebe« so direktorji in člani kolektivnih poslovodnih organov
javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in
drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti, pravnih oseb, ki jih je ustanovila država ali
lokalna skupnost, javnih podjetij, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, v
katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv.

»Osebe, odgovorne za javna naročila«, so osebe, ki jih naročniki imenujejo v
strokovne komisije za oddajo javnega naročila, in osebe, ki odločajo, potrjujejo
in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma
naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za javna naročila, za katera je
potrebno v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek
javnega naročanja, in pod pogojem, da je ocenjena vrednost posameznega
naročila enaka ali višja od 100.000 evrov brez DDV, ne glede na to, ali so ta
naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja
tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Za osebe, odgovorne za javna
naročila, se štejejo tudi osebe, ki v skladu s to definicijo sodelujejo pri javnem
naročanju in niso v delovnem razmerju pri naročniku.



SLOVARČEK POJMOV

»Nasprotje interesov« so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe
ali osebe, ki jo subjekt javnega sektorja imenuje kot zunanjega člana komisije,
sveta, delovnih skupin ali drugega primerljivega telesa, vpliva ali ustvarja
videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog.

»Zasebni interes osebe« iz prejšnje točke pomeni premoženjsko ali
nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali
pravne osebe, s katerimi ima ali je imela ta oseba ali njen družinski član
osebne, poslovne ali politične stike; sodelujejo pri javnem naročanju in niso v
delovnem razmerju pri naročniku.


