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V Ljubljani, 30. 11. 2020

ZADEVA: Poziv k javnem dialogu pri pripravi zakona o prenosu Direktive EU o zaščiti prijaviteljev

Spoštovana ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič,
uvodoma naj prenesem čestitke v imenu Transparency International Slovenia ob prenovi Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK), ki predstavlja pomemben korak na področju
preprečevanja korupcije v Sloveniji. Ob tem v Transparency International (TI) Slovenia opozarjamo, da
omenjena prenova predstavlja zgolj vmesno postajo na dolgi poti do izboljšanja sistemskega okvirja na
področju preprečevanja in pregona korupcije. Druga vmesna postaja je prav gotovo uspešen prenos
Direktive 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU (Direktive EU za zaščito prijaviteljev).
Leto 2019 je bilo v marsičem prelomno leto za zaščito žvižgačev. Sprejeta je bila Direktiva EU o zaščiti
prijaviteljev, ki jo morajo države članice prenesti v nacionalno zakonodajo do decembra 2021. Ob tem
je vrh skupine držav G20 lani v Osaki podprl seznam načel za učinkovito zaščito žvižgačev. Razkritja
žvižgačev so rešila nešteto življenj in milijarde evrov. A ti pogumni posamezniki so po svojih razkritjih
prepogosto tarče povračilnih ukrepov, tudi v Sloveniji.
Do konca obdobja namenjenega prenosu Direktive EU za zaščito prijaviteljev ostaja nekaj več kot eno
leto. Hkrati pa tako strokovna kot splošna javnost še ni seznanjena s tem, v kakšno smer prenosa
Direktive bo šla Slovenija ter kakšne bodo ponujene rešitve obravnavane problematike. Transparency
International Slovenia, skupaj s partnerji mreže Transparency International, že več let aktivno deluje
na področju zaščite prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih in nezakonitih dejanj. Prepričani smo, da
je zgolj z odprtim dialogom, ki bo vključeval širok seznam relevantnih deležnikov, možno pripraviti in
sprejeti ambiciozen zakon, ki ga bomo sposobni izvajati v praksi in zaščititi prijavitelje. Ravno izmenjava
tovrstnih dobrih praks in predlogov bogati javno razpravo in pripomore k doseganju učinkovitejših
rešitev za zaščito prijaviteljev. Posledično vas, spoštovana ministrica za pravosodje, pozivamo, da
javnosti čim prej predstavite načrt prenosa Direktive ter oblikujete delovno skupino strokovnjakov, ki
bo sodelovala pri pripravi zakona. Kot kažejo izkušnje iz drugih držav, je priprava zakona o zaščiti
žvižgačev praviloma zapletena, zahteva vključitev več deležnikov, in čas. Če želimo, da Slovenija
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kakovostno prenese Direktivo v slovenski pravni red do konca leta 2021 in postavi čvrste temelje za
zaščito prijaviteljev, moramo omenjen proces nemudoma začeti.
S spoštovanjem,
dr. Alma Sedlar
predsednica
TI Slovenia
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