Seznami zavezancev morajo biti ažurni. Vsaka
sprememba
mora
biti
Komisiji
za
preprečevanje korupcije sporočena v 30 dneh
od nastanka. Izjema je sporočanje seznamov
oseb odgovornih za javna naročila, ki jih lahko
naročnik sporoči le enkrat letno, in sicer vsako
leto do konca leta, sporoči seznam vseh oseb,
ki so v tekočem letu sodelovale v postopkih
javnega naročanja, na način kot to določa 11.
točka 4. člena ZIntPK. Opustitev te dolžnosti je
prekršek, za katerega je predvidena globa.
Prekršek
je
tudi
opustitev
prijave
premoženjskega stanja in navedba nepopolnih
ali lažnih podatkov v prijavi premoženjskega
stanja ali njegovih sprememb.

Slovarček
FUNKCIONARJI: poslanci državnega zbora, člani
državnega sveta, predsednik republike, predsednik
vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega
sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih
državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih,
poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu,
drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih in
mednarodnih institucijah, generalni sekretar vlade, bivši
funkcionarji, dokler prejemajo nadomestilo plače ter
funkcionarji Banke Slovenije.
URADNIKI NA POLOŽAJU: generalni direktorji, generalni
sekretarji ministrstev, predstojniki organov v sestavi
ministrstev, predstojniki vladnih služb, načelniki
upravnih enot, direktorji oziroma tajniki občin.
POSLOVODNE OSEBE: direktorji in člani kolektivnih
poslovodnih organov javnih agencij, javnih skladov,
javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov ter drugih
oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega
proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti
ter javnih podjetij in gospodarskih družb, v katerih imata
država ali samoupravna lokalna skupnost večinski delež
ali prevladujoč vpliv.
OSEBE, ODGOVORNE ZA JAVNA NAROČILA: osebe, ki jih
naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo
javnega naročila in ki odločajo, potrjujejo ter predlagajo

vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe
oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar
gre za javna naročila, katerih vrednost presega 134.000
evrov za blago in storitve oziroma 274.000 evrov za
gradnje (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 in osebe, ki v skladu s to definicijo sodelujejo pri
javnem naročanju in niso v delovnem razmerju pri
naročniku.

Projekt Transparentnost
Komisija za preprečevanje korupcije v okviru projekta
Transparentnost na svojih spletnih straneh objavlja
podatke o premoženjskem stanju njenih funkcionarjev –
predsednika in njegovih dveh namestnikov.

Pristojnosti
korupcije

Komisije

za

preprečevanje

Če Komisija za preprečevanje korupcije na
podlagi podatkov o premoženjskem stanju
ugotovi, da se je premoženjsko stanje
zavezanca od zadnje prijave nesorazmerno
povečalo glede na njegove dohodke iz
opravljanja funkcije ali dejavnosti, lahko
zavezanca pozove, da pojasni način povečanja
oziroma razliko med dejanskim in prijavljenim
premoženjem.
Če zavezanec ne pojasni povečanja premoženja
in obstaja utemeljena nevarnost, da bo s
premoženjem razpolagal, ga prikril ali odtujil,
lahko komisija predlaga pristojnim organom
ukrepanje.
Če komisija utemeljeno sklepa, da zavezanec
prenaša premoženje oz. dohodke na družinske
člane zaradi izogibanja nadzoru, lahko od njih
zahteva predložitev podatkov o posameznih
vrstah premoženja.

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 400 57 10 / faks: 01 400 84 72
info.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si

Zavezanci in njihova
dolžnost poročanja o
premoženjskem
stanju
INTEGRITETA, ODGOVORNOST,
VLADAVINA PRAVA

Nadzor

nad

premoženjskim

stanjem

zavezancev je eden osnovnih pogojev preglednosti
in zaupanja v javne funkcije, zato pomeni neločljiv
del integritete javnega sektorja.
S spremljanjem in nadzorom premoženja se spodbuja in
krepi transparentnost v procesih ter postopkih
izvrševanja javne oblasti, pri opravljanju javnih funkcij in
pri upravljanju javnih zadev. Komisija za preprečevanje
korupcije s spremljanjem podatkov o gibanju
premoženjskega stanja posameznika v času opravljanja
javne funkcije ali dela ugotavlja izstopajoče primere in
ob nesorazmernem povečanju premoženja uvede
postopke skladno z zakonom.

Kdo so zavezanci za prijavo premoženja?
 poklicni funkcionarji,
 nepoklicni župani in podžupani (ne pa tudi občinski
svetniki),
 uradniki na položaju,
 poslovodne osebe,
 osebe, odgovorne za javna naročila,
 uradniki Državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil,
 državljani Republike Slovenije, ki opravljajo
funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter
drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili
imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali
predloga Vlade RS ali državnega zbora in njihova
dolžnost ni drugače urejena z akti institucije in
drugih organov EU ali drugih mednarodnih
institucij, za katere opravljajo funkcijo.
Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu
(Uradni list RS, št. 25/14) so postali zavezanci za
poročanje podatkov o premoženjskim stanju komisiji
tudi:
 člani uprave SDH,
 člani nadzornega sveta SDH,
 prokuristi SDH,
 pooblaščenec za skladnost poslovanja in
integriteto,
 člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi
gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski
delež ali prevladujoč vpliv.
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Skladno z novelo ZIntPK-B se sporočanje
podatkov o premoženjskem stanju izvede preko
elektronskega obrazca, ki je dostopen na
spletnih straneh Komisije za preprečevanje
korupcije.

Kdaj in o čem morajo zavezanci poročati?
Zgornja shema velja za zavezance (z izjemo oseb,
odgovornih za javna naročila in uradnikov Državne
revizijske komisije).
Osebe, odgovorne za javna naročila, poročajo podatke o
celotnem premoženjskem stanju enkrat letno, in sicer
do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko
leto, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale vsaj
v enem postopku javnega naročanja, ki dosega prag po
ZIntPK.
Uradniki Državne revizijske komisije poročajo podatke o
celotnem premoženjskem stanju enkrat letno, do 31.
januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Javnost podatkov o premoženju
Zakon ne dopušča javne objave podatkov o celotnem
premoženju.
Podatki o premoženju, pridobljenim pred nastopom
funkcije oziroma dejavnosti, v nobenem primeru niso
javni.

PO PRENEHANJU
FUNKCIJE

Javni so le podatki o dohodkih in premoženju, ki ga je
zavezanec pridobil v času opravljanja javne funkcije
oziroma dejavnosti in še eno leto po prenehanju
opravljanja funkcije oziroma dejavnosti.
Podatki o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za
javna naročila, in uradnikov Državne revizijske komisije v
nobenem delu niso predmet javne objave.
Javno dostopni podatki so objavljeni na spletnih straneh
komisije 24 mesecev od dneva prenehanja opravljanja
funkcije oziroma dela.

Kdo mora komisiji posredovati seznam
zavezancev za prijavo premoženja?
 organi, kjer so zaposleni zavezanci,
 naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo
javno naročanje, in
 vlada ter državni zbor za državljane Republike
Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in
drugih organih Evropske unije ter drugih
mednarodnih institucijah in so bili na to funkcijo
imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali
predloga vlade ali državnega zbora.
Zelo
pomemben
del
nadzora
nad
premoženjskim stanjem je posredovanje
seznama zavezancev za poročanje o
premoženjskem stanju. Organ oziroma naročnik
prijavi seznam zavezancev prek elektronskega
obrazca.

