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ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
Spoštovani člani in članice odbora,
V Transparency International (TI) Slovenia pred obravnavo na matičnem delovnem telesu ponovno
pozdravljamo predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). V zadnjih letih
so se večkrat pokazale pomanjkljivosti trenutne ureditve, na kar so nas opozarjali tudi mednarodni
strokovnjaki. Trenutni okvir Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) ne omogoča učinkovitega
delovanja, s čimer je preprečevanje korupcije v Sloveniji oteženo.
V TI Slovenia smo stališče glede novele podali že večkrat. Kljub potrebi po širši prenovi je novela korak
v pravo smer, saj naslavlja največje pomanjkljivosti kot so postopki, ki jih KPK vodi, nadzor nad
premoženjskim stanjem, enotno urejanje področja daril in uvaja podlago za delovanje mednarodno
prepoznane aplikacije Erar. V TI Slovenia tako ocenjujemo, da je sprejetje novele v javnem interesu.
Pričakujemo, da bo sprejetje novele eden izmed korakov k celoviti prenovi okvira za preprečevanje
korupcije v Sloveniji vključno s prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji,
prenosom direktive o zaščiti prijaviteljev oz. žvižgačev ter zagotovitvi ustreznih materialnih pogojev za
delovanje KPK.
Ob tem se dodatno opredeljujemo do nekaterih dopolnil, ki so bila vložena v lanskem letu in jih bo
odbor obravnaval:
-

-

K 5. členu (nov 9.a člen): KPK je neodvisen in samostojen državni organ. Samostojnost in
neodvisnost sta nujna pogoja za delovanje takšnega organa, saj se s tem zagotavljata
objektivnost in strokovnost pri izvajanju pristojnosti. K temu prispeva tudi neodvisnost, pa tudi
videz neodvisnosti, vodstva KPK. Predlog, ki bi v sestavi kandidacijske komisije obdržal
predstavnika Državnega zbora, neizbežno posega tudi v videz neodvisnosti vodstva KPK. S tem
se lahko poseže tudi v učinkovitost KPK v prihodnje. Zakonodajalec je s predlogom stremel k
izločitvi političnih akterjev iz kandidacijske komisije, kar ocenjujemo kot napredek glede na
trenutno stanje, zato predloga amandmaja TI Slovenia ne podpira.
K 9. členu (sprememba besedila 13. člena) in k 12. členu (sprememba 15. člena): V TI Slovenia
poudarjamo pomen načelnih mnenj, ki so pomemben element preventivnega delovanja KPK.
Z njimi namreč KPK odločevalce, nosilce javnih funkcij, strokovno in splošno javnost seznanjajo
s pomembnejšimi primeri ravnanj in ukrepi za preprečevanje takih ravnanj oz. izboljšanje
stanja. S tem KPK lahko bistveno prispeva k izboljšanju integritete javnega sektorja. Ob tem
dodatno poudarjamo, da glede na določbe predloga prvega odstavka tega člena ob kršitvah
prve in druge točke (sum korupcije in sum kršitev integritete) KPK razpolaga tako z možnostjo
izdaje ugotovitev v konkretnem primeru in možnostjo izdaje načelnega mnenja, saj gre v teh
primerih navadno za najbolj kompleksne primere, kjer mora KPK imeti na voljo zadostna orodja
za obravnavo in ustrezno seznanjanje vseh zainteresiranih javnosti upoštevaje procesne
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pravice udeležencev postopka. TI Slovenia je mnenja, da so določbe novele take, da ne
omogočajo, po besedah predlagatelja amandmaja, »zlorab v politične namene«, saj ima KPK
po predlogu novele jasno razdelane obveznosti tako ob izdaji mnenj v konkretnih primerih kot
tudi v primerih načelnih mnenj (tj. obveznost anonimizacije imen pravnih in fizičnih oseb). Zato
ocenjujemo predloga amandmajev kot nepotrebna.
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