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Spoštovani, 

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je z e-naslova info@zdruzenjeobcin.si prejela vprašanje, ki se 
nanaša na uporabo in razlago Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, v nadaljevanju: 
ZIntPK). V dopisu navajate, da Slovenija predstavlja geografsko in ekonomsko majhno skupnost. V tej skupnosti se pogosto 
znajdejo manjši poslovni subjekti, katerih delovanje je skoncentrirano na določeno ožje lokalno okolje. Izhajajoč iz 
navedenega bi radi izpostavili sledečo dilemo. Hitro se lahko zgodi, da uradne osebe po ZIntPK za svoje lastne potrebe 
naročijo določeno storitev/izvedbo del pri lokalnem izvajalcu, kasneje pa lahko ta izvajalec predstavlja najugodnejšega 
ponudnika za izvedbo del v okviru javnega naročila občine. Glede na opisano se občinam odpirajo naslednja vprašanja, in 
sicer: 

1. Kadar v vlogi uradne osebe nastopa župan in hkrati ne obstaja prepoved omejitve po 35. členu ZIntPK : 
a. ali župan sme izdati naročilnico/skleniti pogodbo z izvajalcem del, s katerim je imel oziroma še ima 

vzpostavljeno zasebno (poslovno) razmerje? 

b. ali župan sme skleniti pogodbo s subjektom, ki izvaja storitve svetovanja s področja menedžmenta in razvoja, 
pri čemer se je župan že predhodno v svojem prostem času oziroma zasebno udeleževal njegovih delavnic? 

c. v kolikor so izpolnjeni vsi znaki nasprotja interesov po prejšnjih dveh alinejah, ali se lahko župan »izogne« 
temu nasprotju na način, da takšen posel prevzame subjekt, ki je po zakonu za to pooblaščen (podžupan 
občine). 

2. V kolikor so izpolnjeni vsi znaki nasprotja interesov po prejšnji točki, se vam pojavi splošno vprašanje, in sicer, 
kakšen je »domet« 37. člena ZIntPK v razmerju do temeljnih načel Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo. 14/13 - popr.. 101/13.55/15- ZFisP. 96/15- ZIPRS1617 in 13/18. v 
nadaljevanju: ZJF), če upoštevamo, da bi izbor izvajalca del, ki ni najugodnejši, pomenilo ravnanje v nasprotju z 
načelom gospodarnosti in ekonomičnosti. 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, vam na podlagi informacij, ki ste jih 
posredovali, v nadaljevanju skladno z 8. alinejo 1. odstavka 12. člena ZIntPK posredujemo neobvezno mnenje komisije. 

Sporočamo vam, da komisija lahko poda glede vaših vprašanj le splošno mnenje, saj z drugimi morebitnimi okoliščinami, ki 
bi lahko privedle do morebitnega nasprotja interesov v konkretnem primeru nismo seznanjeni. 

Institut omejitev poslovanja ureja prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je 
zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje ali izvaja postopek podeljevanja 
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koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih 
partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji 
opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno 
ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi 
za poslovanje organa oziroma organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično 
osebo, na podlagi četrtega odstavka 35. člena pa se prepoved poslovanja razteza tudi na ožje dele občine (vaške, krajevne 
ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član ožjega dela občine ali če se 
posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem. Nadalje tretji odstavek določa, da prepoved poslovanja v obsegu, ki 
ga določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v 
prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da so ob tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o 
nasprotju interesov in dolžnosti izogibanja temu nasprotju. 

a+c. Če so izpolnjeni vsi zakonski kriteriji, ki jih določajo prvi, drugi in četrti odstavek 35. člena ZIntPK, velja prepoved 
naročnika z vsemi subjekti ne glede na njihovo statusno organiziranost. Zakon pri tem ne predvideva izjem, kar 
pomeni, daje prepoved absolutna in je tudi komisija ne more odobriti ali dovoliti. Po določbi 3. odstavka 35. člena 
ZIntPK izhaja, da so posli, sklenjeni na podlagi postopkov oziroma vsako pridobivanje sredstev, ki niso zajeti v 
prvem odstavku tega člena, dovoljeni, če je izpolnjen poseben pogoj, in sicer, da so dosledno spoštovane določbe 
o izogibanju nasprotju interesov s strani funkcionarja v vseh fazah postopka ali posla - od najbolj začetne do čisto 
končne. V konkretnem primeru to pomeni, da v kolikor je povezava med županom in izvajalcem del, s katerim ima 
oziroma je imel župan vzpostavljeno zasebno (poslovno) razmerje, dovolj močna, da ustvarja vsaj videz, da bo 
zaradi te povezave poslovni subjekt s katerim se namerava poslovati v privilegiranem položaju, se mora župan v 
celoti izločiti iz vseh aktivnosti v zvezi z razpisom ali poslom na strani organa, pri katerem opravlja funkcijo, kar 
pomeni, da mora svoja pooblastila za opravljanje poslov za ta konkreten primer prenesti na namestnika oziroma 
osebo, ki je po zakonu ali drugem splošnem pravnem aktu pristojna za nadomeščanje funkcionarja. 

b+c. Povsem enako velja tudi v primeru, ki ste ga navedli v podvprašanju b. V kolikor je povezava med županom in 
subjektom, ki izvaja storitve svetovanja s področja menedžmenta in razvoja, katerih delavnic se je v preteklosti v 
prostem času župan že udeleževal, dovolj močna, da ustvarja vsaj videz, da bo zaradi te povezave poslovni 
subjekt s katerim se namerava poslovati v privilegiranem položaju, se mora župan v celoti izločiti iz vseh aktivnosti 
v zvezi z razpisom ali poslom na strani organa, pri katerem opravlja funkcijo, kar pomeni, da mora svoja pooblastila 
za opravljanje poslov za ta konkreten primer prenesti na namestnika oziroma osebo, ki je po zakonu ali drugem 
splošnem pravnem aktu pristojna za nadomeščanje funkcionarja. 

Institut dolžnega izogibanja nasprotju interesov pri izvajanju javnih nalog predstavlja enega ključnih stebrov delovanja pravne 
države, zaupanja v demokratične institucije, transparentnosti, enakopravnosti in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter 
razpolaganja z javnimi sredstvi. S tega vidika je pomembno tako dejansko nasprotje interesov kot tudi zgolj videz nasprotja 
interesov. Predpogoj za omejevanje nasprotja interesov je čim večja transparentnost delovanja institucij in posameznih 
nosilcev javnih funkcij ter javnih služb. 3. člen v ZIntPK določa, da ZIntPK velja zajavni sektor, če drug zakon vprašanj, ki so 
urejena s tem zakonom, ne ureja drugače. ZJF v svojih določbah ne ureja primerov morebitnega nasprotja interesov, zato se 
glede teh vprašanj uporabijo določbe ZIntPK. Pravna načela (kot so načelo gospodarnosti, ekonomičnosti,...) so vrednostna 
merila, ki nam pomagajo ravnati v neki določeni situaciji, nas usmerjajo, vendar v okviru predpisa, ki nam nekaj zapoveduje 
ali prepoveduje. Glede na to, da prvi odstavek 35. člena ZIntPK določa absolutno prepoved poslovanja v kolikor so izpolnjeni 
vsi zakonski kriteriji, o ravnanju v nasprotju z načeli ne moremo govoriti. V ostalih primerih, ki pogojno dovoljujejo poslovanje 
pa je potrebno presoditi v konkretnem primeru, ali so povezave dovolj močne, da ustvarjajo vsaj videz, da bo subjekt zaradi 
te povezave v privilegiranem položaju, iz česar izhaja, da se posel lahko izpelje, vendar pod pogojem, da se uradna oseba v 
celoti izloči iz vseh aktivnosti v zvezi z razpisom ali poslom na strani organa, pri katerem opravlja funkcijo. 

Dodatne informacije ter odgovore na vprašanja v zvezi s prakso uporabe ZIntPK najdete tudi na spletni strani komisije 
(http://www.kpk-rs.si). 

Lepo pozdravljeni, 
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Pripravila: 
Sanja Marič 
Nadzornica za nasprotje interesov 

Simon Savski 
NAMESTNIK PREDSEDNIKA 

Priloga: 
Sistemsko pojasnilo št. 06241-4/2020-1 o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja po ZIntPK . 

Poslano: 
- naslovniku (po e-pošti), 
- zbirka dok. gradiva. 
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