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epidemije s subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja v skladu z 
Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije

Zveza: Dopis GSV št. 18100-14/2020/34 z dne 2. 4. 2020 in e-poštno sporočilo 
Občine Jezersko z dne 2. 4. 2020

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje je v pristojno reševanje prejelo dopis Občine Jezersko, ki ga je ta 
naslovila na Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije in ki se nanaša na poslovanje 
občine v času izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19.

Iz dopisa in prilog izhaja, da se je Občina Jezersko obrnila na Komisijo za preprečevanje 
korupcije v zvezi z določbami o omejitvah poslovanja, ki jih določa 35. člen Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije1, in sicer so komisijo obvestili, da bodo v primeru potreb poslovali z 
edino trgovino v občini, za katero sicer veljajo omejitve poslovanja.

Komisija je občino obvestila, da prisotnost izjemnih (izrednih) okoliščin, zaradi začasnih ukrepov 
za preprečitev širjenja virusne okužbe ter varovanja zdravja in življenja ljudi, ne vpliva na 
veljavnost kogentnih določb ZIntPK, ki prepovedujejo poslovanje organov ali organizacij 
javnega sektorja z določenimi subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja (35. člen ZIntPK), 
prav tako izredne okoliščine ne vplivajo na dolžnost uradnih oseb, da se izogibajo okoliščinam 
nasprotja interesov ali da v času teh ukrepov zanemarijo druge prepovedi in omejitve, ki izhajajo 
iz določb ZIntPK. Komisija je občino obvestila tudi, da bo v obdobju veljave začasnih ukrepov 
vodila postopke zaradi suma korupcije, postopke zaradi suma kršitve etike in integritete javnega 

                                                  
1 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo); ZIntPK.
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sektorja, postopke zaradi kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitvah poslovanja ali 
lobiranju.

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 
stališča glede konkretne zadeve, zato v nadaljevanju podajamo zgolj neobvezna pojasnila z 
vidika ZIntPK.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 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 zakon2. Omejitve poslovanja so kot ukrep 
preprečevanja nasprotja interesov in korupcije v času trenutnih izjemnih okoliščin enako ali še 
bolj pomembe za stabilnost in integriteto delovanja javnega sektorja.

Ministrstvo za pravosodje pa hkrati izpostavlja tudi, da Zakon o prekrških (ZP-1) določa tudi 
možnosti izreka opozorila (53. člen ZP-1) oziroma opomina (21. člen ZP-1). Prekrškovni organ v 
morebitnem prekrškovnem postopku namreč upošteva konkretne okoliščine vsakega 
posameznega primera, vključno z njihovo izjemnostjo, vzroki za ravnanje in nastalimi 
posledicami. Ob upoštevanju vseh teh okoliščin bo prekrškovni organ lahko izrekel tudi 
opozorilo oziroma sankcijo opomina.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Matjaž Mešnjak        mag. Nina Koželj
Višji svetovalec    generalna direktorica

Poslano:
- Naslovniku,
- V vednost: Generalni sekretariat Vlade (gp.gs@gov.si),
- V vednost Komisija za preprečevanje korupcije (anti.korupcija@kpk-rs.si).

                                                  
2 Npr. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).
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