
Presoja učinkov na
gospodarstvo (MSP test)

Datum spremembe:

Predlagatelj predpisa:
EVA:

Povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo:

Ministrstvo za pravosodje
2018-2030-0041

11.06.2019

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije

Ocena učinkov predlaganih alternativ

Datum vnosa: 05.11.2018

I.       Analizirane alternative

Naziv alternative Izbrana
alt.

OBRAZLOŽITEV:
Skladno s predlagano spremembo 63. člena ZIntPK se določa dolžnost posredovanja letnega poročila o
lobiranju tudi za interesne organizacije v smislu 17. točke 4. člena ZIntPK. S predlagano spremembo
41. člena ZIntPK pa se širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja in sporočanja sprememb
le-tega na člane organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah v katerih imata država ali
samoupravna lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv in na poslovodne osebe pravnih
oseb, ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost in drugih pravnih oseb (brez obstoječih javnih
podjetij in gospodarskih družb), v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali
prevladujoč vpliv.

Alternativa 105: Poročanje o lobističnih stikih in prijava premoženjskega stanja ter sprememb Ne

OBVEZNOSTI
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI

(NA LETNI RAVNI)

Letno porocanje interesnih organizacij o lobisticnih stikih 2.680,00 €DODATNA

Dolžnost prijave premoženjskega stanja in sprememb le-tega 2.192,00 €DODATNA

4.872,00 €SKUPAJ

 od 41



Povzetek analize Alternativa 105

SKUPAJ

Skupaj
/

4.872,00 €
4.872,00 €

Poročanje o lobističnih stikih in prijava premoženjskega stanja ter spremembNaziv alternative:

Skladno s predlagano spremembo 63. člena ZIntPK se določa dolžnost posredovanja letnega
poročila o lobiranju tudi za interesne organizacije v smislu 17. točke 4. člena ZIntPK. S
predlagano spremembo 41. člena ZIntPK pa se širi krog zavezancev za prijavo
premoženjskega stanja in sporočanja sprememb le-tega na člane organov nadzora v javnih
podjetjih in gospodarskih družbah v katerih imata država ali samoupravna lokalna skupnost
večinski delež ali prevladujoč vpliv in na poslovodne osebe pravnih oseb, ki jih je ustanovila
država ali lokalna skupnost in drugih pravnih oseb (brez obstoječih javnih podjetij in
gospodarskih družb), v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali
prevladujoč vpliv.

Opis alternative:

2.   Opredelitev stroškov

PERIODIČNI STROŠKI / KORISTI

Obveznosti Skupaj
Dolžnost prijave premoženjskega stanja in sprememb le-tega 2.192,00 €Strošek

Letno porocanje interesnih organizacij o lobisticnih stikih 2.680,00 €Strošek

4.872,00 €SKUPAJ STROŠKOV:

Kvalitativni učinki alternative3 105

Kako predlog predpisa vpliva na pravno varnost? Pozitivno

Obrazložitev:

Povečanje nadzora na področju lobiranja in s tem povezan dvig transparentnosti delovanja na novo
določenih subjektov javnega sektorja ter povečanje nadzora nad premoženjskim stanjem novo določenih
zavezancev v času opravljanja funkcije, dela ali položaja s ciljem zagotavljanja preglednosti in zaupanja
v javne funkcije.

Kako predlog predpisa vpliva na nelojalno konkurenco? Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na problematiko dela na črno in sivo ekonomijo? Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na produktivnost? Nima vpliva

Obrazložitev:

1.   Neto stroški na gospodarstvo

Vrsta stroškov
Enkratne koristi
Periodični stroški

 od 42



Kako predlog predpisa vpliva na delovne pogoje, naložbe v kadrovske vire oz.
nove zaposlitve?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj? Nima vpliva

Obrazložitev:

Najprej pomisli na male - alternativa4 105

Ali in na kakšen način ste uporabili delne ali popolne oprostitve obveznosti za mikro, mala in
srednja podjetja?

Obrazložitev:

Iz obveznosti poročanja o lobističnih stikih so izvzete interesne organizacije, ki nimajo zaposlenih.

Ali je za mikro, mala in srednja podjetja načrtovano dovolj časa za prilagoditev na nove
obveznosti (daljša prehodna obdobja)?

Obrazložitev:

Ali in na kakšen način so obveznosti, kot npr. poročanje, vodenje evidenc, za mikro, mala in
srednja podjetja prilagojene oziroma poenostavljene v primerjavi z ostalimi večjimi subjekti?

Obrazložitev:

Ali in na kakšen način so za mikro, mala in srednja podjetja postopki nadzora prilagojeni oziroma
poenostavljeni?

Obrazložitev:

Ali so za mikro, mala in srednja podjetja uvedene znižane pristojbine, davčne olajšave in
podobne oblike privilegiranega pristopa?

Obrazložitev:

 od 43



Podrobna analiza Alternativa 105

Poročanje o lobističnih stikih in prijava premoženjskega stanja ter spremembNaziv alternative:

Skladno s predlagano spremembo 63. člena ZIntPK se določa dolžnost posredovanja letnega
poročila o lobiranju tudi za interesne organizacije v smislu 17. točke 4. člena ZIntPK. S
predlagano spremembo 41. člena ZIntPK pa se širi krog zavezancev za prijavo
premoženjskega stanja in sporočanja sprememb le-tega na člane organov nadzora v javnih
podjetjih in gospodarskih družbah v katerih imata država ali samoupravna lokalna skupnost
večinski delež ali prevladujoč vpliv in na poslovodne osebe pravnih oseb, ki jih je ustanovila
država ali lokalna skupnost in drugih pravnih oseb (brez obstoječih javnih podjetij in
gospodarskih družb), v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali
prevladujoč vpliv.

Opis alternative:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 105.1: Letno porocanje interesnih organizacij o lobisticnih stikih

Aktivnost Učinek

LETNO105.1.1 5,48 € 2.680,00 €489,00poročanje na letni ravni Strošek

5,48 € 2.680,00 €SKUPAJ STROŠKI:

Opis populacije:

Ročna populacija; Interesne organizacije, ki lobirajo105.1.1:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 105.2: Dolžnost prijave premoženjskega stanja in sprememb le-tega

Aktivnost Učinek

NA 5 LET105.2.1 1,10 € 2.192,00 €2.000,00Dolžnost prijave premoženjskega
stanja in sprememb le-tega

Strošek

1,10 € 2.192,00 €SKUPAJ STROŠKI:

Opis populacije:

Ročna populacija; Nadzorniki v družbah v lasti države in lokalnih skuponsti105.2.1:

 od 44


