
  
 

 

 

  

 
 

 

Ministrstvo za pravosodje 

g. Marjan Dikaučič 

Župančičeva ulica 3 

1000 Ljubljana 

V Ljubljani, 18. 6. 2021 

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

Spoštovani minister za pravosodje g. Marjan Dikaučič,  

 

uvodoma vam čestitamo ob imenovanju in vam želimo uspešno delo. Transparency International 

Slovenia pozdravlja vašo navedbo na zaslišanju pred pristojnim odborom Državnega zbora, kjer ste 

glede zaščite žvižgačev dejali, da se boste kot minister zavzeli za pravočasen prenos Direktive 

2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU (v nadaljevanju: Direktiva). 

 

Razkritja žvižgačev so rešila nešteto življenj in milijarde evrov. A ti pogumni posamezniki so po svojih 

razkritjih prepogosto tarče povračilnih ukrepov, tudi v Sloveniji. Skoraj dve tretjini vprašanih Slovencev 

je v nedavni raziskavi Svetovni barometer korupcije 20211 menilo, da se lahko žvižgači bojijo povračilnih 

ukrepov, po raziskavah Eurobarometer 2017 in 2020 na temo korupcije2 pa se v Sloveniji celo znižuje 

število ljudi, ki vedo, kam korupcijo prijaviti.  

 

Vašo predhodnico ga. Lilijano Kozlovič smo novembra 2020 pozvali k odprtju strokovnega dialoga o 

prenosu direktive. Kljub iztekajočemu se roku za prenos direktive strokovna in splošna javnost v 

Sloveniji še vedno nista seznanjeni s tem, v kakšno smer prenosa Direktive bo šla Slovenija ter kakšne 

bodo predlagane rešitve obravnavane problematike.  

 

Prepričani smo, da je potrebno čim prej predstaviti načrt prenosa Direktive in oblikovati široko delovno 

skupino strokovnjakov vključno s predstavniki civilne družbe, ki bo sodelovala pri pripravi zakona. 

Zadnja med državami, ki so se poslužile vključujočega pristopa pri oblikovanju predloga za prenos 

Direktive, je sosednja Hrvaška, ki je v preteklem mesecu člane civilne družbe povabila k sodelovanju v 

delovni skupini.3 

 

V Transparency International Slovenia smo vam svoja stališča glede prenosa Direktive in širšega 

področja preprečevanja korupcije pripravljeni predstaviti tudi na sestanku. Dosegljivi smo preko 

elektronskega naslova info@transparency.si. 

 
S spoštovanjem, 
dr. Alma Sedlar 
predsednica 

 
1 https://www.transparency.si/novica/svetovni-barometer-korupcije-2021/ 
2 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2247 in 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2176 
3 https://udruge.gov.hr/vijesti/poziv-za-predlaganje-predstavnika-organizacija-civilnoga-drustva-za-clana-
radne-skupine-za-izradu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-prijavitelja-nepravilnosti/5335 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2247

