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Zadeva: ZIntPK (KPK, ZOS, SOS ) – omejitve poslovanja v skladu z Zakonom o 
integriteti in preprečevanju korupcije v času epidemije 

Zveza: Dopis Združenja občin Slovenije z dne 2. 4. 2020, e-poštno sporočilo 
Skupnosti občin Slovenije z dne 2. 4. 2020 ter dopis Generalnega 
sekretariata vlade št. 00700-5/2020/36 z dne 3. 4. 2020

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje je prejelo dopis Združenja občin Slovenije (ZOS), ki ga je naslovilo na 
Vlado Republike Slovenije in ki se nanaša na poslovanje občin v času izvajanja ukrepov za 
zajezitev epidemije COVID-19.

ZOS zaradi omejitev v času protivirusnih ukrepov navaja, da je marsikatera občina soočena s 
težavo (pravočasne) zagotovite blaga in storitev za izvedbo občinskih zajezitvenih ukrepov, saj 
se je krog subjektov, s katerimi lahko občina posluje, ponekod zožil (zaradi prepovedi 
poslovanja). V nekaterih primerih bi lahko bilo zaradi tega poslovanje občine bistveno oteženo 
ali celo nemogoče. ZOS zato predlaga določitev izjeme od 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije1 (ZIntPK) v napovedanem interventnem zakonu. 

Skupnost občin Slovenije (SOS) je ministrstvu posredovalo obvestilo Občine Jezersko glede 
nezmožnosti spoštovanja omejitve poslovanja, povezanim z nabavami v edini trgovini v občini 
ter načrtovani nujni nastanitvi v objektu, za oboje pa velja omejitev poslovanja. Priložen je bil 
tudi odgovor Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ministrstvo je občini Jezersko na 
njihov dopis v okviru svojih pristojnosti že odgovorilo dne 3. 4. 2020.

Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za pravosodje ne more podati razlage predpisa iz svoje 
pristojnosti, ki bi pravno zavezovala druge državne organe ali sodišča, prav tako ne more podati 

                                                  
1 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo); ZIntPK.
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stališča glede konkretne zadeve, zato v nadaljevanju podajamo zgolj neobvezna pojasnila z 
vidika ZIntPK.

ZIntPK nima posebnih določb, ki bi omejevale veljavnost določb o omejitvah interesa v času 
epidemije ali kakšnih drugih izrednih okoliščin, prav tako veljavnosti določb ZIntPK ne omejuje 
kakšen drug zakon. 

Omejitve poslovanja so po naši oceni kot ukrep preprečevanja nasprotja interesov in korupcije v 
času trenutnih izjemnih okoliščin enako ali še bolj pomembe za stabilnost in integriteto 
delovanja javnega sektorja. Iz dopisa ZOS ne izhaja, da gre za sistemsko težavo večjega 
števila občin pri zagotavljanju protivirusnih ukrepov, zato ministrstvo zaenkrat ocenjuje, da niso 
podani razlogi za določitev izjeme od ZIntPK. V kolikor se bodo okoliščine spremenile, bomo 
ponovno pristopili k preučitvi zadeve. 

S spoštovanjem.

       mag. Nina Koželj
   generalna direktorica

Poslano:
- Naslovniku,
- V vednost: Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si),
- V vednost: Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si),
- V vednost: Generalni sekretariat Vlade (gp.gs@gov.si),
- V vednost: Komisija za preprečevanje korupcije (anti.korupcija@kpk-rs.si).
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