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Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji ( Ur.l.RS, št. 85/04 ) in 16. člena 
Zakona o preprečevanju korupcije ( Ur.l.RS, št. 2/04 ) na svoji seji dne 2.2.2005 sprejela akcijski načrt uresničevanje resolucije o preprečevanju 
korupcije v Republiki Sloveniji, dne 17.8.2009 pa njegove spremembe: 

 
 

AKCIJSKI NAČRT URESNIČEVANJA RESOLUCIJE O PREPREČEVANJU KORUPCIJE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

 
PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 

INSTITUCIJE 
ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 

CILJI 
A.POLITIKA 
A.1.Zakonodaja 
A.1.1 Financiranje političnih strank in volitev Proučitev ustreznosti določb o financiranju v Zakonu o 

političnih strankah in Zakonu o volilni kampanji ter o 
sankcijah v primeru nespoštovanja določb ter predlaganje 
ustreznih sprememb. 
 
Predpisati enoten obrazec za izdelavo finančnega poročila 
političnih strank.  

KPK 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 

2010 
Pripravljenost 
zakonodajalca na 
spremembe. 

Transparentno, praviloma 
proračunsko financiranje 
političnih strank. 

Določiti ustrezno število nadzorov nad poslovanjem 
političnih strank na letni ravni. 

Ministrstvo  za finance 

Določitev standardov poročanja, ki zagotavljajo 
transparentnost financiranja. 

Računsko sodišče 

Določitev pristojnega organa za predlaganje in vodenje 
postopka o prekršku. 

KPK 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 

A.1.2 Nezdružljivost opravljanja javnih funkcij s 
pridobitno dejavnostjo 

Analiza poročil o premoženjskem stanju funkcionarjev. 
 
Izdelava obrazca za poročanje o premoženjskem stanju 
funkcionarjev. 
 
Vzpostavitev in delovanje centralnega nadzornega 
organa. 

KPK 2005 
Pomanjkanje 
sredstev za 
izvajanje nalog. 

Nadzor nad premoženjskim 
stanjem funkcionarjev. 
 
Preprečiti nasprotje med  
zasebnim in javnim 
interesom. 

A.1.3 Nezdružljivost javnih funkcij Priprava izhodišč za razpravo o prepovedi opravljanja 
funkcije župana in poslanca. 
 
Opraviti javno razpravo na to temo. 
 

KPK 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 

 2006 
Pripravljenost 
zakonodajalca na 
spremembe. 

Preprečiti nasprotje med 
širšim družbenim interesom in 
lokalnimi interesi. 
 
Preprečiti prepletanje 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

Oblikovati osnutke sprememb zakonodaje na tem 
področju. 

izvršilne in zakonodajne 
funkcije. 

A.1.4 Nezdružljivost javne funkcije  Priprava izhodišč za razpravo o nezdružljivosti javne 
funkcije s članstvom v poslovodnih ali nadzornih organih 
javnih podjetij in podjetij in drugih organizacij v večinski 
lasti države ali lokalne skupnosti ter vodenjem društev ali 
drugih interesnih združenj,kjer to ni v interesu države. 

KPK 2010  
Preprečiti nasprotje med 
javnim interesom in interesom 
subjektov na trgu. 

A.1.5 Javna pooblastila 
Preučitev korupcijskega rizika pri prenosu javnih 
pooblastil na zasebni sektor. 
 
Analiza postopkov za dodelitev koncesij.  

KPK 
 
Ministrstvo za finance 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 

2010 
Povečanje 
koruptivnega 
tveganja. 

Racionalizacija poslovanja na 
področju javnih nalog. 

A.1.6. Protikorupcijska konsistentnost veljavnih 
in bodočih predpisov 

Analiza predpisov iz delovnega področja z vidika 
protikorupcijske konsistentnosti. 
 
V predloge zakonov vključiti oceno korupcijske 
ogroženosti pri izvajanju zakona. 

Vsi državni organi 
 
Upravičeni 
predlagatelji zakonov 

Stalna 
naloga 

Odpor do izvajanja 
novih nalog. 

Preprečevanje vzrokov in 
pogojev za korupcijo na 
zakonodajni ravni. 

A.1.7 Protikorupcijske obveznosti funkcionarjev Izdelava predloga za spremembo Zakona o kazenskem 
postopku oz. Kazenskega zakonika - obveznost 
funkcionarja da prijavi korupcijska kazniva dejanja. 
 
 
 
Začetno in redna letna opozorila funkcionarjem o 
obstoju, pomenu in dolžnosti prijavljanja korupcije, 
zlasti tiste z mednarodnimi elementi 

KPK 
Ministrstvo za 
pravosodje 
 
 
KPK 

2009, 
nato 
konsta
ntno 

Pripravljenost 
zakonodajalca na 
spremembe. 
 
 
 
 
Nezainteresiranost 
funkcionarjev 
 
 
 
 

Prenos protikorupcijskih 
aktivnosti na posameznika. 

Obveznost vzpostaviti v obliki trajne delovne zadolžitve. 
Ministrstvo za javno 
upravo 

A.1.8 Darila Vzpostavitev kataloga prejetih daril. 
 
Izdelava pravilnika o razpolaganju z darili. 
 
Izdelava obrazca za evidentiranje prejetega darila  

KPK. 

2005  
Praktično izvajanje določb o 
prepovedi in omejitvah 
sprejemanja daril. Izdelava letnih poročil o prejetih darilih.  

 
Posredovanje seznama prejetih daril Komisiji za 
preprečevanje korupcije. 

Vsi državni organi in 
organi lokalnih 
skupnosti 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

A.1.9. Lobiranje 

Priprava osnutka zakona o lobiranju. . 

KPK 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 

2009 
Pripravljenost 
zakonodajalca na 
spremembe 

Institucionaliziranje področja 
lobiranja. 
Razmejitev med družbeno 
sprejemljivimi aktivnostmi 
lobiranja in tistimi, ki so 
družbeno škodljive. 
Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

Opredeliti obveznost združevanja lobistov v interesno 
združenje. 

Ministrstvo za 
pravosodje 

A.2 Institucionalni ukrepi 
A.2.1 Etična načela Izdelava novega kodeksa etike ravnanja funkcionarjev in  

javnih uslužbencev.  
 
V interne izobraževalne procese vključiti tudi vsebine s 
področja preprečevanja in prijavljanja korupcije in 
spoštovanja načel poklicne etike. 
 
Določitev oseb, ki bodo presojali ali so ravnanja javnih 
uslužbencev v skladu s kodeksom etike. 

KPK 
 
Uradniški svet 
 
Min. za javno upravo 
 
Vsi državni organi 

2010 

Podcenjevanje 
pomena etičnih 
načel pri delu v 
javni upravi. 

Dvigniti raven integritete 
posameznikov in organa kot 
celote. 
 
Zagotoviti spoštovanje 
veljavnih etičnih načel. 

A.2.2 Seznami prejetih daril 
Določitev oseb, ki bodo vodile sezname prejetih daril za 
javne funkcionarje. 

Državni organi in 
organi lokalnih 
skupnosti 

2005 
Malomarno vodenje 
seznama daril. 

Operacionalizacija določb o 
prepovedi in omejitvah 
sprejemanja daril. 
 

A.2.3 Lobiranje Ustanovitev poklicnega združenja lobistov.  Lobisti  

2009 
Odpor lobistov do 
regulacije področja. 

Zagotoviti enotne standarde 
lobiranja in njegovo 
transparentnost. Izdelava kodeksa etike lobistov. 

Lobisti  
 
 KPK 

A.3 Praktični ukrepi 
A.3.1 Notranji in zunanji nadzor nad izvajanjem 
predpisov 

Izdelava kriterijev za obseg in vsebino opravljanje 
primarnih nalog posameznega organa. 
 
Sprotna notranja revizija nad izvajanjem nalog, 
kombinirana z občasno zunanjo revizijo. 
 
Obveznost pošiljanja ugotovitev notranjega nadzora 
pristojnim službam za zunanji nadzor. 
 
Izvajanje naknadnega zunanjega nadzora . 

Vsi državni organi 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

2010 
Preobremenjenost 
državnih organov. 

Sprotno odpravljanje 
pomanjkljivosti pri delu 
organa in transparentnost 
delovanja. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

A.3.2 Nadzor nad spoštovanjem 
protikorupcijskih predpisov in etičnih načel. 

Vzpostavitev evidence prijav zoper javne uslužbence. 
 
Evidentiranje prijav zoper javne uslužbence. 
 
Vzpostavitev evidence zadev s področja mednarodne 
korupcije. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK   
 

2009 
Odpor do novih 
nalog 

Preprečiti, da bi organi 
prikrivali nepravilnosti svojih 
uslužbencev in da bodo 
dosledno izvajali predpisane 
postopke v primeru kršitev.  

Dosledna uvedba in izvedba disciplinskih postopkov v 
primerih zaznanih kršitev protikorupcijskih predpisov ali 
kodeksa etike.  
 
V letnem poročilu organa navesti tudi podatke o izvajanju 
protikorupcijskih ukrepov vključno z najpogostejšimi ali 
najhujšimi kršitvami s tega področja in sankcijami. 

Vsi državni organi 

A.3.3 Zakonodajni postopek Opredeliti dolžnost predlagatelja zakona in vseh organov, 
ki sodelujejo pri nastanku zakona, da o tem seznanijo 
javnost oziroma svojo namero objavijo v okviru svojih 
spletnih strani kot informacijo javnega značaja. 
 
Pri tem morajo navesti razlog in kratko vsebino 
predlaganega zakona ali predloga sprememb. 
 
Dosledno upoštevanje pravil zakonodajnega postopka. 

Vlada RS 
 
Državni zbor RS 
 
KPK 

2009 
Vpliv neformalnih 
interesnih skupin. 

Zagotoviti transparenten 
zakonodajni postopek od 
ideje, preko obravnav v 
okviru ministrstev in vlade do 
formalnega postopka v 
parlamentu. 
 
Nadzor najširše javnosti nad 
nastajanjem zakonov. 

A.3.4 Darila, dana javnim funkcionarjem Objava seznama sprejetih daril javnih funkcionarjev v 
obliki javnega letnega kataloga. 

KPK Letno  Zagotoviti transparentnost. 

A.3.5 Obligacijska razmerja države Obvezna vključitev protikorupcijskih določb v pogodbe, 
ki jih sklepajo državni organi in podjetja, ki so v večinski 
lasti države, vključno s civilnimi sankcijami za primere 
kršitev teh določb. 

KPK 
 
Vlada RS 

2010 
Odpor pogodbenih 
partnerjev. 

Zagotovitev visoke stopnje 
integritete države tudi na 
civilno pravnem področju. 

A.3.6 Prepoved opravljanja poklica Dopolnilno izobraževanje v sodstvu z namenom 
izoblikovati sodno prakso pri izrekanju varnostnega 
ukrepa prepovedi opravljanja poklica za korupcijska 
kazniva dejanja pravnomočno obsojenih javnih 
funkcionarjev, zlasti za kazniva dejanja s področja 
mednarodne korupcije. 

Vrhovno sodišče RS 
 
KPK 

2009-
2010 

Sklicevanje na 
neodvisnost sodne 
veje oblasti 

Izvajanje preventivnih 
protikorupcijskih ukrepov v 
sodstvu. 

A.3.7 Prepoved oziroma omejitve udeležbe 
javnih funkcionarjev v organih gospodarskih 
družb 

Opredelitev kriterijev, pod katerimi lahko javni 
funkcionarji sodelujejo v upravah in nadzornih svetih 
gospodarskih družb. 

KPK 
 
Vlada RS 

2010 
Odsotnost interesa 
Vlade. 

Preprečevanje nasprotja 
interesov. 

DRŽAVNA UPRAVA 
B.1 Zakonodajni ukrepi 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

B.1.1 Implementacija zakona o javnih 
uslužbencih, druge zakonodaje s tega področja 
in podzakonskih predpisov. Spremljanje zakonodaje s področja javnih uslužbencev in 

dajanje pobud za spremembe.   

Ministrstvo za javno 
upravo  

 
Uradniški svet  
 
KPK  

Stalna 
naloga 

Favoritizem in 
politični pritiski 

Apolitična, strokovna, 
učinkovita in transparentna  
javna uprava 

Predpisati pravna sredstva in postopek za primere 
nedovoljenega pritiska na javne uslužbence ali člane  
Uradniškega sveta in predvideti možnost pomoči pri 
pritožbah. 

Ministrstvo za javno 
upravo 

2010 

Uporaba enakih kriterijev za zaposlovanje in 
napredovanje javnih uslužbencev na primerljivih 
delovnih mestih. 

Uradniški svet  

 
Ministrstvo za javno 
upravo  

Stalna 
naloga 

B.1.2 Prepoved hierarhična nadrejenost javnih 
uslužbencev nad sorodniki. 

V Zakon o javnih uslužbencih vključiti določbo o 
prepovedi direktne hierarhične nadrejenosti javnega 
uslužbenca nad sorodniki v ravni vrsti in stranski vrsti do 
tretjega kolena ter zakonci ali zunajzakonskimi partnerji. 
 
Določitev ukrepov, če do nadrejenosti pride iz 
objektivnih razlogov,oziroma, če takšna nadrejenost že 
obstoja. 

KPK 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 

2010  
Preprečevanje nepotizma v 
javni upravi. 

B.1.3 Korupcijska izpostavljenost organa in 
delovnih mest. 

Pobuda za izdelavo kriterijev za oceno korupcijske 
izpostavljenosti delovnih mest.   

KPK 

2010 
Dvom državnih 
organov v koristnost 
sprememb. 

Postavitev preventivnega 
protikorupcijskega okvira v 
javni upravi. 

Merila za izbor posameznika prilagoditi tudi oceni 
korupcijske izpostavljenosti delovnega mesta. 

Vlada RS 
 
Ministrstvo za finance 
 
Vsi državni organi in 
organi lokalnih 
skupnosti 
 
KPK 

Za korupcijsko najbolj izpostavljena delovna mesta 
predvideti preverjanje integritete in varnostno preverjanje 
oseb. 
Sprejem predpisov, ki bodo organe zavezali k izdelavi 
periodičnih poročil o korupcijski izpostavljenosti organa 
in delovnih mest. 
Sprejem ustreznih preventivnih ukrepov (poleg načrtov 
integritete). 
Opredelitev in izvajanje notranjega nadzora na tem 
področju. 

B.1.4 Načrti integritete Usposobitev posameznih uslužbencev za izdelavo 
načrtov integritete. 
 
Delna izdelava načrtov integritete. 
 
Obvezna seznanitev vseh zaposlenih z načrti integritete. 

KPK 
 
Vsi državni organi in 
organi lokalnih 
skupnosti 

2006  
Izvajanje splošne 
protikorupcijske preventive. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

B.1.5 Obveznost prijave korupcijskih ravnanj Izdelava predloga za spremembo Zakona o kazenskem 
postopku oz. Kazenskega zakonika - obveznost javnega 
uslužbenca da prijavi korupcijska kazniva dejanja.  
 
Opredeliti postopek prijave. 
 
Opredeliti elemente, ki jih mora prijava vsebovati.  
 
Vzpostavitev in vodenje evidenc o podanih prijavah.  
 
 

Min. za pravosodje 
 
Ministrstvo za javno 
upravo   
 
KPK 

2010  
Hierarhična linija 
odgovornosti v 
javni upravi 

Prenos odgovornosti za 
protikorupcijske aktivnosti na 
posameznika. 

Sprejeti ukrepe za zavarovanje prijavitelja pred 
šikaniranjem, grožnjami ali podobnimi ravnanji. 

Zagotoviti pravno varnost 
prijavitelju. 

B.1.6 Nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij 
in  sprejemanje daril v javni upravi  

Analiza postopkov reševanja nasprotja interesov pri 
opravljanju dela javnih uslužbencev. 
 
Priprava ocene ustreznosti zakonodaje na tem področju in 
priprava predlogov sprememb, če so te potrebne. 

KPK 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 

2009  
Preveriti ustreznost 
zakonodaje. 

B.1.7 Etika javnih uslužbencev Spremembe in prilagoditev kodeksa etike mednarodnim 
standardom. 
 
Zagotovitev disciplinskih sankcij v primeru kršitve 
kodeksa etike 
 
Javna objava pomembnih odločitev disciplinskih 
organov. 

KPK 
 
Uradniški svet 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 

2010 
Odpor javnih 
uslužbencev do 
novih etičnih pravil. 

Dograditev sedanjega 
pravnega sistema. 

Določiti prevzem kodeksa etike javnih uslužbencev kot 
pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. 

Ministrstvo za javno 
upravo 

B.1.8 Izvenproračunsko financiranje državnih 
organov 

Preveritev pogojev za opravljanje lastnih dejavnosti 
državnih organov in sponzorstva, s katerim jim je 
zagotovljeno izvenproračunsko financiranje. KPK 

 
Ministrstvo za finance 

2010 Odpor sponzorjev. 
Transparentnost 
izvenproračunskega 
financiranja. Opredelitev formalnih nadzornih postopkov.  

Zagotoviti možnost neformalnega nadzora civilne družbe. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

B.1.9 Odločanje v upravnih postopkih Analiza vseh upravnih postopkov, kjer se postopek začne 
na podlagi zahteve stranke z namenom ugotovitve 
prenormiranosti in poenostavitve postopkov po 
posameznih področjih. 
 
Odprava vseh dovoljenj, ki niso izrecno predvidena z 
zakonom. 
 
Sprememba podzakonskih aktov, ki nalagajo obveznosti 
strankam, pa za to ni eksplicitnega zakonskega temelja.  

Ministrstvo za javno 
upravo. 
 
KPK 

2010 
Prenormiranost 
področij. 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 
 
Omejitev diskrecijske pravice. 

Proučitev vseh določb, kjer organ odloča po diskrecijski 
pravici in odprava le teh v primerih, ko je to možno. 

Izdelava seznamov potrebnih dovoljenj in soglasij za 
uporabnike na posameznih področjih. 

B.1.10 Dostopnost informacij medijem Proučiti konsistentnost zakonodaje na področju javnega 
informiranja in varstva osebnih podatkov ter varovanja 
tajnosti podatkov. 
 
Izdelava usmeritev za izvajanje ukrepov s katerimi se 
zagotavlja informiranost javnosti predvsem z vidika 
pravice javnosti do informiranja in pravice posameznika 
do zasebnosti. 
 
Izvajanje potrebnih ukrepov za zagotovitev sodnega 
varstva v primeru kršitev. 
 

KPK 
 
Pooblaščenec za 
dostop informacij 
javnega značaja 
 
Urad za varovanje 
tajnih podatkov 

2006 

Nepravilna uporaba 
zakona o varovanju 
tajnih podatkov in 
zakona o varstvu 
osebnih podatkov. 

Zagotavljanje informiranosti 
javnosti. 

B.1.11 Zagotavljanje obveščenosti gospodarskih 
subjektov in širše javnosti. 
 Proučitev možnosti sprememb zakonodaje na področju 

dostopa do informacij javnega značaja glede razširitve 
pravic gospodarskih subjektov, nevladnih organizacij in 

posameznikov do dostopa do informacij javnega značaja. 

Pooblaščenec za 
dostop do informacij 
javnega značaja 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

2006  
Zagotavljanje informiranosti 
javnosti. 

B.1.12 Elektronsko poslovanje Izdelava in realizacija terminskega plana o prehajanju 
upravnih organov na elektronsko poslovanje s strankami. 
 
Izdelava programov, ki bo uporabnikom storitev upravnih 
organov omogočal on-line spremljanje postopkov 
oziroma pridobivanja informacij o tem,v kakšni fazi 
postopka se nahaja podana vloga. 

Ministrstvo za javno 
upravo 

Stalna 
naloga 

Slaba tehnična 
opremljenost 

Zagotavljanje možnosti 
elektronskega poslovanja s 
strankami. 
 
Depersonifikacija stikov in 
zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

B.1.13 Protikorupcijska analiza predpisov Podrobna protikorupcijska analiza predpisov na javno 
finančnem področju, zlasti na področju javnih naročil, 
davčnem področju, carinskem področju ter na področju 
zdravstva in mednarodnega poslovanja. 
 
Protikorupcijska analiza obveznih navodil in priročnikov 
za izvajanje predpisov na teh področjih.   

KPK 
 
Ministrstvo za finance 

2011 
Prenormiranost 
področij 

Implementacija 
protikorupcijskih določil v 
zakonodajo, ki ureja 
delovanje javnega sektorja. 

Analiza organizacijske in druge zakonodaje na področju 
lokalne samouprave z vidika protikorupcijske 
konsistentnosti. 

Minister za lokalno 
samoupravo in 
regionalni razvoj 

Izdelava potrebnih predlogov podzakonskih 
protikorupcijskih aktov za celoten javni sektor.  
 
Predlaganje ustreznih zakonskih sprememb ali sprememb 
podzakonskih aktov. 

Vsa ministrstva  
 
KPK 

B.1.14 Koncesije 

Proučitev možnosti za dodelitev koncesij zasebnikom in 
nevladnim organizacijam na vseh področjih, kjer je to 
smotrno z vidika gospodarnosti. 

KPK 
 
Ministrstvo za finance 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 

2006 
Povečanje 
korupcijskih 
rizikov. 

Prenos javnih pooblastil na 
zasebni sektor. 

B.1.15 Prijava korupcijskih ravnanj Določitev internih pravil in postopkov za prijavo 
korupcijskih ravnaj znotraj državnih organov.  
 
Uvedba dolžnosti predstojnikov državnih organov o 
rednem letnem poročanju KPK o prijavah sumov 
korupcijskih ravnanj znotraj njihovih organov 

KPK 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 

2009 

Hierarhičnost 
odnosov v državnih 
organih. 
 
Nezainteresiranost 
javnih uslužbencev 
in njihovih 
predstojnikov 

Prenos odgovornosti za 
protikorupcijske aktivnosti na 
posameznika. 
 
Zagotoviti pravno varnost 
prijavitelju. 

Zagotoviti anonimnost prijavitelja znotraj organa.  

Sprejeti druge ukrepe za zaščito prijavitelja. 

B.1.16 Organizacija in delovno področje 
državne uprave 

Spremljanje predpisov o organizaciji, delovanju in 
nalogah državnih organov s ciljem transparentnega, 
racionalnega in učinkovitega delovanja, brez prekrivanja 
in podvajanja zakonsko določenih nalog. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

Stalna 
naloga 

 
Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

B.2 Institucionalni ukrepi 
B.2.1 Delovanje uradniškega sveta Določiti obveznost članov uradniškega sveta in članov 

natečajnih komisij, da prijavijo kakršen koli poskus 
vplivanja na člana. 

Uradniški svet  
KPK  

2010 
Vplivanje na delo 
uradniškega sveta 

Politična nepristranost 
delovanja uradniškega sveta 

Določiti obveznost pisanja zapisnika pri zaslišanju 
kandidata za najpomembnejše funkcije v državni upravi. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

B.2.2  Sodelovanje z OLAF Priprava internih navodil za izvajanje operativnega 
sodelovanja z OLAF. 
 
Vključevanje posameznih organov v preiskovanje 
konkretnih zadev v sodelovanju z OLAF. 

Ministrstvo za finance 
 
Vsi državni organi 
 
KPK 

2005  
Zagotoviti praktično-
operativno sodelovanje z 
OLAF. 

B.2.3 Načrti integritete Določitev oseb, odgovornih za izdelavo načrtov 
integritete v javnem sektorju.  

Vsi državni organi 

2005  
Dvig integritete v javnem 
sektorju. Organizacija izobraževanj s področja izdelave načrtov 

integritete. 
KPK 

B.2.4 Seznami daril Določitev služb ali oseb odgovornih za vodenje 
seznamov daril javnim uslužbencev.  

Vsi državni organi 
Vse lokalne skupnosti  2005  

Dvig integritete v javnem 
sektorju. 

Določitev načina hrambe in zavarovanja daril. KPK 

B.2.5 Kodeks etike Organizacija izobraževanj za osebe, pristojne  za 
sankcioniranje kršitev s področja etike javnih 
uslužbencev. 

Vlada RS 
 
KPK 

2010  
Zagotoviti praktično 
uresničevanje kodeksa etike. 

B.2.6 Sodelovanje Komisije za preprečevanje 
korupcije z Vlado RS 

Sklenitev sporazuma o medsebojnem sodelovanju med 
Komisijo za preprečevanje korupcije in posameznimi 
ministrstvi oz. njihovimi službami in pri tem definirati 
zlasti: 
- sodelovanje članov Komisije pri delu delovnih teles 

Vlade oz. ministrstev, 
- pretok informacij ________, 
- nudenje pomoči pri izobraževanju, 

izdelavo predhodnih mnenj za zadeve, ki jih 
obravnavajo delovna telesa Vlade, s področja 
preprečevanja korupcije. 

KPK 
 
Vlada RS 

Od 
2008 
naprej 

 
Omogočiti lažje sodelovanje 
KPK in Vlade RS. 

B.3 Praktični ukrepi 
B.3.1 Diskrecijska pravica Izdelava objektivnih kriterijev za primere, ko javni 

uslužbenec odloča v skladu z diskrecijsko pravico. 
Ministrstvo za javno 
upravo 

2010  
Omejevanje diskrecijske 
pravice. 

B.3.2 Tajnost podatkov Izdelava dopolnilnih kriterijev za določanje stopenj 
tajnosti podatkov. 

Urad za varovanje 
tajnih podatkov 

2006  
Preciziranje področja tajnih 
podatkov. 

B.3.3  Cena storitev državnih organov Vključitev cenovne dostopnosti storitev državnih organov 
med kriterije za oblikovanje teh cen. 

Ministrstvo za javno 
upravo 

Trajna 
naloga 

 
Zagotoviti dostopnost javnih 
storitev vsem državljanom. 

B.3.4  Obveščanje strank o pravicah in 
obveznostih 

Izdelava kratkih obvestil o pravicah in obveznostih strank 
v postopkih pred organi državne uprave. 
 
Zagotoviti dostopnost obvestil strankam na kraju 
poslovanja organa. 

KPK 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 

Trajna 
naloga 

 Izboljšati obveščenost strank. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

B.3.5 Prijava koruptivnih ravnanj Izdelava standardiziranega  obrazca za prijavo 
koruptivnih ravnanj javnih uslužbencev in funkcionarjev 
pri poslovanju s strankami. 
 
Zagotoviti dostopnost obrazca strankam na kraju 
poslovanja organa.. 
 
Izdelava obrazca in usmeritev za prijavo koruptivnih 
ravnanj v mednarodnem poslovanju 

KPK 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 

2009  

Vzpodbujanje fizičnih in 
pravnih oseb v zasebnem 
sektorju za prijavo 
koruptivnih dejanj javnih 
uslužbencev. 
 
Splošna preventiva. 

Zagotovitev pisemskih ovojnic z naslovom in 
kontaktnimi številkami pristojnih služb, katerim stranka 
lahko pošlje prijavo. 

Ministrstvo za javno  
upravo 
KPK 
 
Ministrstvo za 
notranje zadeve 

B.3.6 Pridobivanje dovoljenj in soglasij Izvedba » one-stop sistema«  pridobivanja dovoljenj, 
soglasij potrdil in drugih aktov. 

Ministrstvo za javno 
upravo 

2007 
Pomanjkanje 
tehnične opreme 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

B.3.7 Korupcijska izpostavljenost Preverjanje kriterijev za oceno korupcijske 
izpostavljenosti državnega organa in delovnih mest v 
organu. KPK 2010 

Dvom državnih 
organov v koristnost 
sprememb 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

Izdelava periodičnih analiz o korupcijski izpostavljenosti 
po sprejetih kriterijih. 

B.3.8 Depersonifikacija stikov med državljani in 
javnimi uslužbenci  

Depersonifikacija stikov med državljani in osebami, ki 
odločajo o njihovih pravicah in obveznostih. 
 
Personalno ločiti sprejem vlog od vodenja in odločanja v 
postopku. 

Ministrstvo za javno 
upravo 

2006  
Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

B.3.9 Nezdružljivost nalog  v državnih organih Preprečevati situacije, kjer bi isti organ izdajal dovoljenja 
ali soglasja ter hkrati vršil nadzor nad izvajanjem 
dovoljenj in soglasij. 
 
Zagotoviti dosledno delitev nalog med organi pristojnimi 
za izdajo dovoljenj ali soglasij in organi nadzora. 
 
V primerih, kjer organ izvaja obe nalogi v skladu z 
zakonom,  predlagati ustrezne rešitve. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

2007 
Uveljavljanje 
prakse 

Preprečiti nezdružljivost 
nalog. 

B.3.10 Strokovno usposabljanje javnih 
uslužbencev 

Vključitev vsebin s področja etike in poklicne integritete 
javnih uslužbencev v izobraževalne programe javnih 
uslužbencev. 
 
Izdelava programov za osnovno usposabljanje in 
dopolnilno usposabljanje. 
 

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

Stalna 
naloga 

Odpor javnih 
uslužbencev do 
usposabljanj in 
njihova 
nezainteresiranost 

Vključiti etičnost ravnanja 
javnih uslužbencev kot nujen 
element za opravljanja nalog. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

 
Osnovno in redna periodična usposabljanja javnih 
uslužbencev o pomenu preprečevanja in odkrivanja 
korupcije, zlasti tiste z mednarodnimi elementi. 
 
 
Začetno in redna letna opozorila javnim uslužbencem 
o pomenu in dolžnosti prijavljanja korupcije, zlasti 
tiste z mednarodnimi elementi. 
 
 
Izdelava terminskih načrtov izvajanja izobraževanj ali 
usposabljanj.  
 
Uvedba nadzora nad izvajanjem programov 
izobraževanja. 

B.3.11 Zagotavljanje pomoči javnim 
uslužbencem 

Zagotovitev brezplačne pravne pomoči neupravičeno 
stigmatiziranim javnim uslužbencem in javnim 
uslužbencem oškodovanim pri napredovanjih. 
 
Izbira pravnih strokovnjakov za zagotavljanje pravne 
pomoči. 
 
Zagotavljanje drugih oblik pomoči javnim uslužbencem 
kot so izobraževanje, informiranje, svetovanje, če so le te 
potrebni v zvezi z opravljanjem dela. 
 
Izdelava navodil za javne uslužbence, o oblikah pomoči, 
ki so jim na voljo in kako si jih lahko zagotovijo. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

2009 
Stroški izbranih 
pravnih 
strokovnjakov. 

Preprečevanje zlorab 
nadrejenih javnih 
uslužbencem nad svojimi 
podrejenimi kolegi. 

B.3.12 Informiranje javnosti Omogočanje on-line dostopa do podatkov državnih 
organov, ki niso varovani z veljavno zakonodajo. 
 
Prilagoditev informacijskih sistemov na  način, da bodo 
omogočali dostope do takšnih podatkov.  

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK  

2007 

Tradicionalno 
zapiranje informacij 
o delu državnih 
organov. 

Preglednost med javnimi in 
varovanimi tajnimi podatki. 

Izdelava podatkovnega kataloga državnega organa z 
jasno razmejitvijo med varovanimi podatki in tistimi, ki 
so na voljo javnosti. 

Pooblaščenec za 
dostop do podatkov 
javnega značaja 

B.3.13 Izvajanje plačil strank za storitve 
državnih organov 

Zagotoviti pogoje za negotovinsko plačevanje pri 
poslovanju z državnimi organi. 
 
Javno promoviranje negotovinskega  plačevanja storitev 
državnih organov. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
 

2007 
Neustrezna 
organizacijska in 
tehnična oprema. 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

B.3.14  Državne pomoči zasebnemu sektorju Natančna določitev, kaj vse se šteje za državne pomoči-
dotacije subvencije, krediti, poroštva, odlogi ali odpisi 
terjatev, transformacija terjatev v lastniške deleže ipd. 
 
V postopkih dodeljevanja državnih pomoči je potrebno v 
vsakem konkretnem primeru: 
- določiti natančne in lahko preverljive pogoje za 

pridobitev državne pomoči, 
- ocenjevanje izpolnjevanja pogojev izvajati v 

predpisanem postopku, 
podatke o osebah, ki so pridobile državno pomoč 
javno objaviti. 

Vsi državni organi 
 
KPK 

2007 
Koristi temelječe na 
ohlapnih kriterijih. 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

B.3.15 Periodične analize delovanja državnih 
organov 

Izvajanje analiz in izdelava periodičnih poročil na 
področjih poslovanja državne uprave z zasebnim 
sektorjem, zlasti za: 
- področje javnih naročil, 
- področje državnih pomoči, 
- področje mednarodnega poslovanja. 
 
V poročilih je potrebno izkazovati pogostost vstopanja 
 posameznega subjekta zasebnega sektorja v razmerje do 
državnega organa in vrednost posla oziroma obliko in 
vrednost pomoči . 

Vsi državni organi 
 
KPK 

2010, 
nato 
konsta
ntno 

 

Preglednost poslovanja države 
v zvezi z državnimi pomočmi. 
 
Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

B.3.16 Pakti integritete 
Priprava besedila pakta integritete za potrebe poslovanja 
državnih organov z subjekti zasebnega sektorja.  

KPK 
 
Ministrstvo za 
pravosodje  

2009 
Obstoj želje 
zasebnega sektorja 
po sklenitvi pakta. 

Pravna zavezanost subjektov 
k etičnemu poslovanju. 

Pri vstopanju v obligacijska razmerja med državnimi 
organi in zasebnim sektorjem skleniti tudi pakt 
integritete. 

Ministrstvo za javno 
upravo  
 
KPK 

B.3.17 Notranji nadzor nad delovanjem javne 
uprave 

Izdelati metodologijo opravljanja notranjih revizij– 
analitično spremljanje delovnega procesa, pregled 
dokumentacije, razgovori, primerjave itd. 
 
Opredeliti kriterije za izvedbo notranjih revizij-
periodičen pregled, naključna izbira, prijava, rizičnost 
poslovanja itd. 
 
Opredeliti kriterije ocenjevanja dela nadzorovanega – 
zakonitost, pravočasnost, natančnost ipd. 
 
Izvajanje sprotnega in naknadnega notranjega nadzora. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
Ministrstvo za finance 

2010 
Prevelika 
zbirokratiziranost 
postopkov. 

Učinkovit notranji nadzor nad 
izvajanjem delovnih procesov 
v javni upravi. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

 
Obveščanje o rezultatih nadzora pristojne zunanje 
nadzorne institucije.  

B.3.18 Javnost delovanja uradniškega sveta Sprejetje ukrepov za zagotavljanje javnosti delovanja 
uradniškega sveta predvsem: 
- javna objava poročil o delu 
- sprotna objava sporočil za javnost o pomembnejših 

zadevah. 
 

Uradniški svet 2010  Transparentnost delovanja. 

B.3.19 Seznanjanje z etičnimi pravili 
Določitev organa- informacijske točke za vsa vprašanja 
povezana s pravili in načeli etike javnih uslužbencev 

KPK 2006  
Vzpostavitev centralne točke 
za obravnavo vprašanj 
poklicne etike. 

B.3.20 Inšpekcijski nadzor Analiza organiziranja in delovanja vseh organov z 
inšpekcijskimi pooblastili.  

Vsi organi z 
inšpekcijskimi 
pooblastili v 
sodelovanju z 
Inšpekcijskim svetom. 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

2010 
Odpor inšpekcijskih 
organov do 
sprememb. 

Preprečiti in odpraviti 
sistemske pomanjkljivosti na 
področju inšpekcijskega 
nadzora. 

Oceniti primernost organizacijske strukture. Opraviti 
medsebojno primerjavo področij nadzora posameznega 
organa 
Opraviti medsebojno primerjavo posameznih opravil v 
okviru inšpekcijskega nadzora.   
Opraviti oceno stanja na področju inšpekcijskega nadzora 
z vidika potrebne specializacije oziroma integracije 
organov.   
Opraviti oceno medsebojnega sodelovanja  in pretoka 
informacij med organi z inšpekcijskimi pooblastili.. 

Pripraviti predloge ukrepov za odpravo sistemskih ali 
posamičnih pomanjkljivost inšpekcijskega nadzorstva. 

B.3.21 Zaposlovanje  
Dosledna izvedba javnih razpisov in dosledna uporaba 
strokovnih kriterijev pri zaposlovanju na vodilna delovna 
mesta v državnih organih in podjetjih v državni lasti. 
 
Zagotoviti javnost zaslišanja pred razpisnimi komisijami  

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
Uradniški svet 
 
KPK 

Stalna 
naloga 

Klientelizem in 
politični pritiski. 

Transparentnost izvajanja 
postopkov kadrovanja 

B.3.22  Javna naročila  V postopkih javnega naročanja določiti kot člana razpisne 
komisije tudi javnega uslužbenca iz drugega organa. 
 
Zagotavljanje stalne izmenjave javnih uslužbencev med 
državnimi organi v takšnih primerih  

Vsi državni organi 
Stalna 
naloga 

 
Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

B.3.23 Prepoved opravljanja poklica Izoblikovati sodno prakso pri izrekanju sankcije 
varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica za 
korupcijska kazniva dejanja pravnomočno obsojenih 
javnih uslužbencev. 
 

KPK 
 
Vrhovno sodišče RS 

Stalna 
naloga 

Sklicevanje na 
neodvisnost 
sodstva. 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

Dopolnilno izobraževanje v sodstvu.  
B.3.24 Pritožbeni postopki Zagotoviti predstavnikom javnosti sodelovanje v organih 

za reševanje pritožb zoper javne uslužbence.  
Vsi državni organi 2005  

Transparentnost disciplinskih 
postopkov. 

B.3.25 Protikorupcijska analiza uveljavljenih 
praks 

Sodelovanje pri izdelavi analitičnih poročil glede 
izvajanja postopkov na javno finančnem področju z 
vidika protikorupcijske učinkovitosti zlasti za: 
- javno naročanje, 
- davčno in carinsko področje 
- področje zdravstva 
- področje mednarodnega poslovanja. 

 
Izdelava predlogov ustreznih sprememb.  

KPK 
 
Vsi državni organi 

2010  
Izboljšanje protikorupcijske 
konsistentnosti v praksi. 

B.3.26 Nezdružljivost opravljanja nalog javnih 
uslužbencev 

Dosledno uresničevanje prepovedi udeležbe javnih 
uslužbencev v organih vodenja, upravljanja in nadzora 
gospodarskih družb, kjer ta  udeležba ni nujna zaradi 
zastopanja javnega interesa. 
 
Pozvati vse javne uslužbence, da vodstvo organa v 
katerem so zaposleni obvestijo, ali so udeleženi pri 
vodenju, upravljanju ali nadzoru gospodarskih družb in 
če so katerih. 
 
Vodstva organov proučijo, ali je sodelovanje v skladu z 
zagotavljanjem javnega interesa. 

Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

2010  
Preprečevanje nasprotja 
interesov. 

B.3.27 Notranja revizija v državni upravi Opraviti oceno ustreznega števila notranjih revizorjev.  
 
Prilagoditi sistemizacijo podani oceni. 

Vlada RS 2010  
Optimizirati delovanje 
notranje revizijskih služb. Sprejeti ukrepe za neodvisnost notranjih revizorjev. 

Izvajati strokovno izpopolnjevanje notranjih revizorjev. 

C ORGANI ODKRIVANJA, PREGONA IN SOJENJA 
C.1 Zakonodajni ukrepi 
C.1.1 Neodvisnost sodstva Zagotavljanje neodvisnosti in samostojnosti sodstva pri 

imenovanju in napredovanju sodnikov ter zagotavljanje 
proračunske samostojnosti. 
 
Imenovanje sodnikov prenesti v pristojnost predsednika 
države. 

Vrhovno sodišče RS 
 
Državni zbor RS 

2011 
Odpor  zakonodajne 
in izvršilne veje 
oblasti. 

Imenovanje sodnikov 
neodvisno od zakonodajne in 
izvršilne veje oblasti. 

C.1.2 Neodvisnost tožilstva Zagotavljanje neodvisnosti in samostojnosti državnega 
tožilstva pri imenovanju in napredovanju državnih 
tožilcev 
 

Državni zbor RS 
 
Vlada RS 

2011 
Odpor  zakonodajne 
in izvršilne veje 
oblasti. 

Dejanska neodvisnost 
tožilstva. 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

Imenovanje tožilcev prenesti v pristojnost predsednika 
države. 

C.1.3 Predkazenski postopek Povečanje učinkovitosti predkazenskega postopka. 
• Razširiti krog organov s preiskovalnimi pooblastili v 

predkazenskem postopku zlasti na področjih, ki 
zahtevajo visoko strokovno usposobljenost 
preiskovalcev in uporabo specifičnih znanj. 

• Opredeliti pooblastilo državnemu tožilstvu, da lahko 
po svoji presoji ustanovi ekipo strokovnjakov iz vrst 
zaposlenih v državnih organih za preiskavo 
konkretnih primerov, ter jih pri tem organizacijsko 
in funkcionalno vodi in usmerja za določen čas. 

• Prilagoditi  organizacijsko strukturo Policije na tak 
način, da bo preiskovanje kriminalitete lokalnega 
značaja v pristojnosti Policijskih uprav, hujše oblike 
kriminalitete pa neposredno v pristojnosti Generalne 
policijske uprave. 

• Centralizacija kriminalistične policije. 
 
Uvedba dolžnosti poročanja KPK o zaključenih 
primerih s področja mednarodne korupcije 

Vlada RS 
 
Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 
 
KPK 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 

Stare uveljavljene 
prakse. 

Povečati uspešnost 
predkazenskega postopka. 

C.1.4 Prikrite preiskovalne metode Podaljšati zakonski čas trajanja izvajanja prikritih 
preiskovalnih metod v primeru korupcijskih kaznivih 
dejanj. 

Ministrstvo za 
pravosodje v 
sodelovanju z 
Ministrstvom za 
notranje zadeve. 

2009 
Stare uveljavljene 
prakse. 

Optimizirati uspešnost 
predkazenskega postopka. 

 

Proučitev možnosti opredelitve novih prikritih 
preiskovalnih metod kot so: 
• ustanovitev pravne osebe – spečega podjetja, ki 

opravlja gospodarsko dejavnost in se po potrebi 
aktivira kot tajni policijski sodelavec za prodor v 
organizirane gospodarske kriminalne strukture. 

• Zaposlovanje tajnih policijskih delavcev v 
gospodarskih družbah. 

C.1.5 Uskladitev kazensko pravne zakonodaje Uskladitev materialnih kazensko pravnih določil o 
korupciji in goljufijah z določili mednarodnih pravnih 
instrumentov ratificiranih s strani RS.  
 
Ustanovitev delovne skupine za usklajevanje. 
 
Podaja  predlogov sprememb kazenske  
zakonodaje. 

Ministrstvo za 
pravosodje  
 
KPK 

Trajna 
naloga 

 
Prilagoditev mednarodnim 
standardom v boju proti 
korupciji. 

C.1.6 Kazni Prilagoditi višino zagrožene kazni za korupcijska kazniva 
dejanja glede na težo posledic, ki jih povzročajo. 
 

Ministrstvo za 
pravosodje 

Že 
realizir
ano 

 
Povečanje učinkovitost 
kaznovalne politike na 
področju korupcije. 
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C.1.7 Kazenski postopek Zaostritev procesnih predpisov v kazenskem postopku 
predvsem na področjih: 
- nenavzočnost na glavni obravnavi, 
- zamuda pri izdaji sodbe, 
- zahteve za izločitev. 
 
 
 
Uvedba dolžnosti poročanja (za drž. tožilstvo in 
sodišča)  KPK o zaključenih kazenskih postopkih s 
področja mednarodne korupcije. 

Ministrstvo za 
pravosodje 
 
 
 
 
 
KPK 

2006 
 
 
 
 
 
 
2009 

 
Omejevanje zlorab procesnih 
predpisov. 

C.1.8 Odvzem protipravne premoženjske koristi 

- Proučitev vprašanja obrnjenega dokaznega bremena 
pri dokazovanju protipravne premoženjske koristi 
pridobljene s kaznivim dejanjem.-----------------------
------- 

KPK 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 
 
Urad za preprečevanje 
pranja denarja 
 
Ministrstvo za 
notranje zadeve  

2010 
Nekritična uporaba 
domneve 
nedolžnosti. 

Povečati učinkovitost 
kaznovalne politike. 
 
Povečanje motivacije 
državnih organov za delo. 

Sprejem predpisov o delitvi odvzetih protipravnih 
premoženjskih koristih med državnimi organi RS in RS 
in drugimi državami. 

Ministrstvo za 
pravosodje 

C.1.9 Katalog obsojenih  pravnih oseb Uvedba javnih katalogov za korupcijo obsojenih pravnih 
oseb. 
 
Izbris iz kataloga vezati na izbris iz kazenske evidence. 
 
Zagotoviti javni dostop do kataloga preko spletnih strani. 
 

Ministrstvo za 
pravosodje 

2010  

Generalna preventiva. 
 
Izločitev iz postopkov 
javnega naročanja. 

C.1.10 Zaščita prič in prijaviteljev Sprejem predpisov o zaščiti prič in prijaviteljev 
korupcije. 
Določitev ukrepov za zaščito: 
- preventivno posvetovanje in zagotavljanje pravne 

pomoči 
- ukrepi za pomoč pri zaposlitvi, če je izguba 

zaposlitve vzročno povezana s pričanjem ali podano 
prijavo, 

- ukrepi za zagotovitev anonimnosti 
ukrepi za fizično in tehnično zavarovanje, če so le ti 
potrebni, 

-       pravica do odškodnine. 

Ministrstvo za 
pravosodje 
 
Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
KPK 
 
Državni zbor RS 

2009  
Povečati uspešnost pri 
zatiranju korupcije 
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C.2 Institucionalni ukrepi 
C.2.1 Reorganizacija policijskih enot Vzpostavitev Nacionalnega preiskovalnega urada. 

 
Zagotoviti tej enoti centralno operativno vodenja preiskav 
na območju celotne države. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

2010 
Odpor policije do 
sprememb. 

Maksimiziranje operativnosti 
in neodvisnosti pri 
preiskovanju korupcijskih 
kaznivih dejanj. Funkcionalni nadzor nad izvajanjem preiskav podrediti 

Državnemu tožilstvu. 
Državno tožilstvo RS 

C.2.2 Kadrovsko področje Policije Povečati sistemizacijo delovnih mest v enotah za 
preiskovanje korupcije. 
 
Opredeliti dodatne-posebne kriterije za zaposlovanje. 
 
Izvesti dodatno zaposlovanje v enotah za preiskovanje 
korupcije v skladu z opredeljenimi kriteriji. 
 
Zasedbo delovnih mest vezati predvsem na operativno 
izkušenost in izkazano visoko stopnjo integritete. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

2010 
Odpor policije do 
sprememb. 

Maksimiziranje operativnosti 
in neodvisnosti pri 
preiskovanju korupcijskih 
kaznivih dejanj 

C.2.3 Področje organizacije dela Državnega 
tožilstva 

Racionalizacija izrabe obstoječih zmogljivosti v 
državnem tožilstvu in sicer pregled obremenjenosti po 
enotah, prerazporeditve kadrov in tehnike glede na 
obremenjenost, združevanje ali specializacija po enotah 
glede na potrebe, osebna zadolženost tožilca za zadevo, 
gibljiv delovni čas, delo na domu, razbremeniti tožilca 
administrativnih opravil, opredeliti pričakovane rezultate 
po tožilcu-kazalce uspešnosti itd. 

Ministrstvo za 
pravosodje 
 
Državno tožilstvo RS 

2011 
Odpor tožilstva do 
sprememb. 

Racionalizacija dela tožilstev 
in povečanje učinkovitosti. 

C.2.4 Prijava premoženjskega stanja Usposobitev organov za vsebinsko obravnavo kršitev 
pravil o prijavi premoženjskega stanja sodnikov in 
tožilcev znotraj sodstva oziroma državnega tožilstva. 

KPK 2006  
Operativna izvedba določil 
ZPKor. 

C.2.5 Obravnava korupcije za določeno 
kategorijo oseb. 

Opredelitev organizacijske rešitve za multidisciplinarno 
obravnavo primerov,  kjer so korupcije osumljeni tožilci, 
sodniki ali javni funkcionarji ter javni uslužbenci - 
uradniki 1. kariernega razreda. 
 
Ustanovitev multidisciplinarnih delovnih skupin za 
preiskovanje, z  vključitvijo predstavnika službe 
notranjega nadzora v organu, pri katerem opravlja delo 
osumljenec. 
 
Zagotoviti sodelovanje najboljših-specializiranih 
strokovnjakov iz vrst tožilstva in policije v delovnih 
skupinah. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 
 
Državno tožilstvo RS 
 
Ministrstvo za javno 
upravo 
 
KPK 

2010  

Zagotovitev  najkvalitetnejše 
obravnave sumov korupcije 
za kategorije oseb na 
izpostavljenih delovnih 
mestih. 

C.2.6 Medinstitucionalno sodelovanje Določitev formalnih kontaktnih točk v  Ministrstvu za Vlada RS 2010  Krepitev 



 18

PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

pravosodje, Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, 
Državnemu tožilstvu in drugih organih, ki imajo 
pooblastila za odkrivanje in preiskovanje protipravnih 
ravnanja, ki bi skrbele za: 
- ustrezen pretok informacij med organi, 
- strokovno in tehnično pomoč med organi,  
- prenos znanja iz organa v organ, 

oblikovanje ad-hoc delovnih skupin iz 
predstavnikov različnih organov za izvedbo 
posameznih nalog.  

medinstitucionalnega 
sodelovanja in povečevanje 
učinkovitosti dela 
posameznega organa in vseh 
skupaj. 

C.3 Praktični ukrepi 
C.3.1 Specialistična izobraževanja V procese izobraževanja in usposabljanja policistov, 

tožilcev in sodnikov vključiti vsebine s področja 
korupcije, goljufij, davčnih zatajitev in protipravnih 
ravnanj storjenih pri računovodstvu, s posebnim 
poudarkom na kazniva dejanja v mednarodnem 
poslovanju. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Državno tožilstvo RS 
 
Ministrstvo za 
pravosodje 
 
KPK 

2009, 
nato 
konsta
ntno 

 
Maksimiziranje uspešnosti 
izvedbe predkazenskega in 
kazenskega postopka. Izdelava metodoloških priročnikov za zaznavanje in 

preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj. 

Izdelava usmeritev za proaktivno odkrivanje korupcijskih 
kaznivih dejanj. 

C.3.2. Operativno sodelovanje Uvedba principa skupinskega policijskega in tožilskega 
obravnavanja pomembnejših korupcijskih zadev. 
 
Določitev kriterijev po katerih se zadeva uvršča med 
pomembnejše. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Državno tožilstvo RS 

2010  
Maksimiziranje uspešnosti 
izvedbe predkazenskega in 
kazenskega postopka. 

C.3.3 Strokovni nadzor Izvajanje sprotnih strokovnih nadzorov nad odločitvami 
policistov in tožilcev v primerih obravnavanja 
pomembnejših korupcijskih zadev, če so podane 
okoliščine, ki kažejo na to da: 
- se preiskovalne aktivnosti ne izvajajo, pa bi se 

morale, 
- se pri preiskavi ne spoštujejo standardi strokovnosti, 
- so podane druge okoliščine, ki lahko vplivajo na 

rezultat preiskave. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Državno tožilstvo RS 

2010 
Sklicevanje na 
samostojnost 
državnega tožilstva. 

Maksimiziranje uspešnosti 
izvedbe predkazenskega in 
kazenskega postopka. 

V primeru ustavitve preiskave zagotoviti obvezno 
potrditev odločitve na višji instanci. 

C.3.4 Ocenjevanje dela Opredelitev kazalcev vsebinske  učinkovitosti dela 
tožilcev in sodnikov. 
 

Ministrstvo za 
pravosodje 

2006  Povečati učinkovitost dela. 
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Izvajanje periodičnih ocenjevanj. 
C.3.5 Neodvisnost preiskovanja korupcije Omejitev možnosti za nedopustno vplivanje policijskih 

starešin na policijske postopke  na področju korupcije. V 
zvezi s tem je potrebno zagotoviti: 
- centralno vodenje preiskav, 
- omejiti krog oseb, ki so jim dostopne informacije o 

poteku preiskave na najmanjšo možno raven, 
zagotoviti potrebna tehnična in materialna sredstva 
za vodenje preiskav. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
 

2010 
Vztrajanje na 
upravni liniji 
odgovornosti. 

Preiskavo voditi izključno po 
načelih stroke. 

C.3.6  Praktično usposabljanje tožilcev Praktično opravljanje dela tožilcev v policijskih enotah za 
določen čas. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

2010 
Odpor državnega 
tožilstva. 

Praktično seznanjanje z 
preiskovalnimi aktivnostmi. Neposredno vodenje predkazenskega postopka in 

odrejanje ukrepov od zaznave kaznivega dejanja do 
realizacije zadeve. 

Državno tožilstvo RS 

C.3.7 Nagrajevanje dela policistov Opredeliti kazalce učinkovitosti dela policistov. 
Poleg denarnega nagrajevanja opredeliti tudi druge oblike 
kot so: 
- prednost pri izobraževanju, 
- javne pohvale, 

 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Generalna policijska 
uprava 
 

2010 Pravne omejitve. 
Povečati motiviranost 
policistov. 

C.3.8 Integriteta posameznikov Določitev dodatnih pogojev za zasedbo delovnih mest za 
osebe, ki se ukvarjajo s področjem odkrivanja in 
preiskovanja korupcije in njim nadrejenih delovnih mest 
kot so: 
- pristanek na periodično poligrafsko testiranje, 
- pristanek na dodatna preverjanja integritete. 

 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Državno tožilstvo RS 

2009 
Odpor 
posameznikov. 

Splošna preventiva. 
 
Povečanje integritete 
posameznikov, ki se ukvarjajo 
s preprečevanjem in 
zatiranjem korupcije. 

C.3.9 Reševanje pritožb zoper policiste Zagotovitev dejanske udeležbe nevladnega sektorja  pri 
reševanju pritožbenih postopkov zoper delo policistov. 
 
Sodelovanje predstavnika nevladnih organizacij pri 
reševanju pritožb zoper delo policistov opredeliti kot 
nujno procesno predpostavko. 
 
Opraviti postopek pridobivanja oseb, ki bi želeli 
sodelovati pri obravnavi pritožb. 
 
Objaviti seznam oseb, ki bodo sodelovale. 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

2005 
Majhen interes za 
sodelovanje v 
postopkih. 

Transparentnost reševanja 
pritožbenih postopkov. 
 
Nadzor javnosti. 

C.3.10 Protikorupcijska analiza uveljavljenih 
praks  

Podrobna protikorupcijska analiza podzakonskih 
predpisov in obveznih navodil ter drugih internih aktov 
na področju dela organov odkrivanja, pregona in sojenja. 
 
Analiza izvajanja praktičnih postopkov z vidika 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 
 
Državno tožilstvo RS 
 

2010 
Preobremenjenost 
organov. 

Zagotovitev delovanja 
protikorupcijskega pravnega 
sistema v praksi. 
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protikorupcijske konsistentnosti. 
 
Predlaganje ustreznih  sprememb. 

Vrhovno sodišče RS 
 
KPK 

D. GOSPODARSTVO 
D.1 Zakonodajni ukrepi 
D.1.1 Kazni Prilagoditi višino zagrožene kazni za kaznivo dejanje 

ponareditve ali uničenja poslovnih listin glede na težo 
posledic, ki jo povzroča, ob upoštevanju dejstva, da se 
pogosto izvršuje kot predhodno kaznivo dejanje pri 
korupcijskih kaznivih dejanjih.  

Ministrstvo za 
pravosodje 

2010 
Odpor pravne 
stroke. 

Povečati učinkovitost 
kaznovalne politike. 

D.1.2 Javna naročila Uresničevanje zakonskega določila o prepovedi 
sodelovanja za korupcijska kazniva dejanja obsojenim 
pravnim osebam v postopkih javnih naročil.  

Ministrstvo za finance 
 
KPK 

2006  
Omejitve poslovanja z državo 
za pravne osebe, ki ne 
izpričajo svojo integriteto. 

D.1.3 Preprečevanje dela in zaposlovanja na 
črno 

Analiza veljavne ureditve na področju dela in 
zaposlovanja na črno. 
 
Izdelava programa omejevanja sive ekonomije in 
zaposlovanja na črno z ukrepi, aktivnostmi, nosilci ter 
roki. 
 
Predlaganje ustreznih sprememb predpisov.  

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 
zadeve 
 
Gospodarska zbornica 
Slovenije 

2010 

Administrativni 
postopki na 
Ministrstvu za delo, 
družino in socialne 
zadeve. 

Omejevanje sive ekonomije. 

D.1.4 Obligacijska razmerja 
Izdelava priporočil o obvezni vključitvi protikorupcijskih 
določil v pogodbe, ki jih gospodarski subjekti sklepajo 
med seboj in presegajo določeno vrednost ali pa se 
sklepajo v mednarodnem poslovanju. 

Gospodarska zbornica 
RS 
 
Obrtna zbornica RS 
 
KPK 

2010 
Odpor gospodarskih 
družb. 

Splošna preventiva. 

D.1.5 Prodaja državnega premoženja Analiza in ocena veljavne ureditve pri prodaji državnega 
finančnega in stvarnega premoženja s predlogi za 
izboljšanje.  

Vlada RS. 
 
KPK 

2006  Splošna preventiva. 
Obvezna revizija poslovanja podjetja in njegova cenitev v 
primeru, da država prodaja svoj lastniški delež ali 
podjetje kot celoto. 

D.1.6 Kodeks etike Vzpodbujanje uvedbe kodeksov etike v pravne osebe 
zasebnega prava in poslovna ter poklicna združenja.  

Gospodarska zbornica 
RS 
 
KPK 

2011  
Vzpodbujanje poslovne 
morale v zasebnem sektorju. 

Uvedba certifikata poštenega podjetja ob izpolnjevanju 
določenih pogojev. 

Kriterij poštenosti uvrstiti med bonitetne kazalce 

Sprejem kodeksov etike za najbolj izpostavljene poklice 
kot so direktorji, računovodje, prokuristi. 

D.1.7 Poslovanje finančnih in sorodnih institucij Analiza zakonodaje, ki urejajo področje bank, hranilnic Ministrstvo za finance 2011 Preobremenjenost Zmanjševanje korupcijskih 
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in drugih finančnih institucij, zavarovalnic, igralnic, 
borze in trg vrednostnih papirjev, z vidika njihove 
protikorupcijske konsistentnosti ter predlaganje ustreznih 
sprememb. 

 
Drugi pristojni organi 
 
KPK 

organov. rizikov. 

D.1.8 Nasprotje interesov 
Analiza predpisov, ki urejajo nasprotje interesov v 
zasebnem sektorju, predlaganje potrebnih sprememb. 

Gospodarska zbornica 
RS 
 
KPK 

2010 
Odpor gospodarskih 
družb 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 

D.1.9 Priporočila Pregled veljavnih priporočil o vsebinah individualnih 
pogodb ter merilih za nagrajevanje managerjev. 
 
Vsebinska dograditev priporočil z vidika etičnosti 
oziroma sorazmernosti nagrajevanja managerjev v 
odnosu na druge zaposlene. 

Gospodarska zbornica 
RS 

2010 
Odpor menedžerjev 
ali drugih 
zaposlenih. 

Vzpodbujanje poslovne 
morale v zasebnem sektorju. 

D.1.10 Načrti integritete Vzpodbujanje uvedbe načrtov integritete v pravne osebe 
zasebnega prava. 
 
Seznanjanje odgovornih oseb o potrebnosti uvedbe 
načrtov integritete preko različnih oblik kot so seminarji, 
izdelava brošur. 
 
Predstavitev koristi, ki jih prinaša uvedba načrtov 
integritete. 
 
Predstavitev dobrih praks. 

KPK 
 
Gospodarska zbornica 
RS 

Trajna 
naloga 

Odpor gospodarskih 
družb. 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 
 
Vzpodbujanje poslovne 
morale v zasebnem sektorju. 

D.2 Institucionalni ukrepi 
D.2.1 Častna razsodišča Krepitev vloge in pomena častnih razsodišč pri krepitvi 

dobrih poslovnih običajev in poslovne morale. 
 
Vzpodbujanje ustanavljanja novih častnih razsodišč v 
posameznih gospodarskih dejavnostih in poklicnih 
združenjih. 

Gospodarska zbornica 
RS 
 
KPK 

2005  
Vzpodbujanje poslovne 
morale v zasebnem sektorju. 

D.2.2  Načrti integritete in kodeksi etike 
Določitev oseb, zadolženih za načrte integritete in za 
spremljanje uresničevanja sprejetih etičnih kodeksov. 

Podjetja 
 
KPK 

Trajna 
naloga 

Nezainteresiranost 
gospodarskih družb. 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov 
 
 

D.3 Praktični ukrepi 
D.3.1 Obligacijska razmerja Izdelava vzorcev protikorupcijskih določb. KPK 

 
Gospodarska zbornica 
RS 

2010  
Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 
 

Vključevanje protikorupcijskih določb v pogodbena 
razmerja med poslovnimi partnerji, zlasti na področju 
mednarodnega poslovanja. 
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ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

D.3.2 Pakti integritete Izdelava vzorcev paktov integritete. KPK 
 
Gospodarska zbornica 
RS 

2010 
Odpor gospodarskih 
družb. 

Vzpodbujanje poslovne 
morale v zasebnem sektorju. Sklepanje paktov integritete med poslovnimi partnerji. 

D.3.3 Ocenjevanje in certificiranje integritete Izvajanje postopkov za ocenjevanje in certificiranje  
integritete gospodarskih subjektov. 
 
Izdelava ocenjevalnega lista integritete. 
 
Opredelitev pogojev za izdajo certifikata. 

KPK 
 
Gospodarska zbornica 
RS 

2011 
Odpor gospodarskih 
družb. 

Vzpodbujanje konkurence na 
področju poslovne morale v 
zasebnem sektorju. 

D.3.4 Ukrepi poslovnih in sindikalnih združenj 
za preprečevanje korupcije 

Vzpodbujanje poslovne morale članov poslovnih in 
sindikalnih združenj z 
- izobraževanji, 
- predstavitvijo dobrih praks, 

javno obravnavo članov, v primeru zaznanih 
koruptivnih ravnanj. 
 
Redna obvestila in izobraževanja o pomenu in 
nevarnostih mednarodne korupcije ter o pomenu 
in vrednosti njenega preprečevanja in 
odkrivanja. 
 
Izdelava usmeritev in priporočil za 
preprečevanje in odkrivanje korupcije za 
slovenska podjetja na tujih trgih, zlasti s pomočjo 
notranjih kontrol in standardov ravnanja. 

KPK 
 
Gospodarska zbornica 
RS 

2009, 
nato 
stalna 
naloga 

Nezainteresiranost 
poslovnih in 
sindikalnih 
združenj. 

Vzpodbujanje poslovne 
morale v zasebnem sektorju. 

D.3.5 Prijava koruptivnih ravnanj Določitev izhodišča za postopke za prijavo korupcijskih 
ravnanj znotraj gospodarskih subjektov. 
 
Priprava navodil in obrazcev za prijavo sumov 
mednarodne korupcije. 

Gospodarska zbornica 
RS 
 
KPK 

2009 
Odpor gospodarskih 
družb. 

Zmanjšanje korupcijskih 
rizikov. 

Zagotoviti anonimnost prijavitelja znotraj gospodarskega 
subjekta. 
 
Sprejeti druge ukrepe za zaščito prijavitelja. 

D.3.6 Lastninjenje oziroma prodaja pravnih oseb 
v državni lasti 

Zagotoviti popolno transparentnost lastninjenja oziroma 
prodaje deležev države v pravnih osebah.  

Vlada RS 2005 
Nezainteresiranost 
vlade. 

Vzpodbujanje poslovne 
morale v javnem sektorju. 
 
Transparentnost poslovanja 
javnega sektorja. 
 

Javna objava namena prodaje deleža države in 
argumentacija ekonomske upravičenosti. 

Obvezna zunanja revizija poslovanja subjekta pred 
nameravano prodajo. 
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ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

Javna objava revizijskega poročila. 
Onemogočanje malverzacij 
pri prodaji državnega 
premoženja. 

D.3.7. Priznanja za področje poštenosti pri 
poslovanju Podelitev priznanj gospodarskim subjektom za poštenost 

pri poslovanju kot enkraten gospodarski dosežek. 

KPK 
 
Gospodarska zbornica 
RS 

2010  
Vzpodbujanje poslovne 
morale v zasebnem sektorju. 

D.3.8 Protikorupcijska usposabljanja zaposlenih 
v gospodarstvu. 

Seznanjanje zaposlenih v gospodarstvu s škodljivimi 
posledicami korupcijskih ravnanj v obliki seminarjev ali 
drugih oblik usposabljanj.  

Gospodarska zbornica 
RS 
 
KPK 

Stalna 
naloga 

Nezainteresiranost 
zaposlenih v 
gospodarstvu. 

Splošna preventiva. 

D.3.9 Davčno nepriznani odhodki 
Nepriznavanje odhodkov, izplačanih v nedovoljene 
namene, v davčnem postopku.  

Ministrstvo za finance 2004 Realizirano 

Zatiranje korupcije v davčnih 
postopkih. 
 
Oteževanje izvrševanja 
korupcije pri poslovnih 
transakcijah. 

Izobraževanje za namene prepoznavanja finančnih 
transferjev, ki pomenijo koruptivno ravnanje. 

E. NEVLADNE ORGANIZACIJE 
E.1 Zakonodajni ukrepi 
E.1.1 Sodelovanje nevladnih organizacij pri 
delovanju državnih organov 

Oblikovanje krovnega predpisa ( nacionalni program 
razvoja nevladnih organizacij ) o sodelovanju nevladnih 
organizacij z državnimi organi v vseh treh vejah oblasti.  

Vlada RS 
 
Center nevladnih 
organizacij Slovenije 
 
KPK 

2010 

Odpor Vlade RS. 
 
Nezainteresiranost 
nevladnih 
organizacij. 

Sodelovanje Vlade z 
institucijami civilne družbe. 
 
Omejevanje oblasti s strani 
civilne družbe. 

Analiza obstoječih predpisov z vidika možnosti 
sodelovanja nevladnih organizacij pri delu državnih 
organov in možnosti prenosa posameznih nalog na 
nevladne organizacije. 

Opredeliti civilni dialog med Vlado in nevladnimi 
organizacijami kot demokratični standard. 

Opredeliti nevladne organizacije kot upravičene 
pobudnice za spremembe zakonodaje. 

Sprejem programa obveščanja nevladnih organizacij o 
vseh pomembnejših tekočih zadevah, ki jih obravnava 
Vlada RS. 

E.1.2 Financiranje nevladnih organizacij Sprejem enotnih kriterijev 
- za financiranje nevladnih organizacij s strani države, 
- za zagotavljanja lastnih virov financiranja ( domači, 

tuji, zasebni ali javni kapital ) 
- za poročanje nevladnih organizacij o finančnem 

poslovanju, 
- za nadzor nad finančnim poslovanjem  

Vlada RS 
 
Center nevladnih 
organizacij Slovenije 

2010 
Odpor nevladnih 
organizacij. 

Urejanje razmerij med Vlado 
in civilno družbo na 
finančnem področju. 
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Oblikovanje kriterijev za zagotovitev neodvisnosti 
nevladnih organizacij od virov financiranja. 

E.1.3  Etični kodeksi Opredeliti sprejem in uveljavljanje etičnih kodeksov 
nevladnih organizacij in njihovih združenj kot pogoj za 
sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. 

Center nevladnih 
organizacij Slovenije 

2010 
Odpor nevladnih 
organizacij. 

Vzpodbujanje etičnega 
ravnanja na področju civilne 
družbe. 

E.1.4 Inkriminacija korupcije Izenačitev inkriminacije za korupcijska kazniva dejanja 
za predstavnike nevladnih organizacij z uradnimi 
osebami. 

Ministrstvo za 
pravosodje 

2004 Realizirano 
Učinkovita kaznovalna 
politika. 

E.2 Institucionalni ukrepi 
E.2.1 Povezovanje nevladnih organizacij Zagotavljanje možnosti povezovanja nevladnih 

organizacij v združenja sorodnih organizacij. 
 
Izdelava pravil in postopkov za povezovanje. 

Center nevladnih 
organizacij Slovenije 

2005 
Nezainteresiranost 
nevladnih 
organizacij. 

Zagotavljanje 
reprezentativnosti nevladnih 
organizacij. 

E.2.2 Spoštovanje pravnih in etičnih norm Zagotoviti obravnavo kršitev pravnih in etičnih norm v 
okviru organiziranih oblik civilne družbe. 
 
Ustanovitev častnih razsodišč. 

Center nevladnih 
organizacij Slovenije 

2006 
Nezainteresiranost 
nevladnih 
organizacij. 

Vzpodbujanje etičnega 
ravnanja na področju civilne 
družbe. 

E.3 Praktični ukrepi 
E.3.1 Kodeksi etike 

Zagotoviti možnost sodelovanja pri oblikovanju vsebine 
kodeksov etike tudi sindikatom in poklicnim ter 
poslovnim združenjem. 

Sindikati 
 
Gospodarska zbornica 
Slovenije 

2011  
Vzpodbujanje etičnega 
ravnanja na področju civilne 
družbe. 

E.3.2 Financiranje nevladnih organizacij Obveščanje nevladnih organizacij o načinih in 
razpoložljivih virih financiranja dejavnosti 
posameznih nevladnih organizacij. 

Vlada RS 
Stalna 
naloga 

 
Transparentnost financiranja 
nevladnih organizacij. 

Sprejetje ukrepov za transparentnost financiranja kot so: 
- javna objava poročil o financiranju, 
- obveznost obveščanja virov financiranja o porabi 

sredstev, 
- izvajanje sprotnega notranjega nadzora nad porabo 

sredstev. 
E.3.3 Raziskovalno delo Izvajanje neodvisnih javnih raziskav o stanju na področju 

integritete, posameznih etičnih problemih in korupcije v 
RS ter na področju mednarodnega poslovanja. 
 
Zagotavljanje organizacijske in finančne podpore 
nevladnim organizacijam pri raziskovalnem delu. 

Nevladne organizacije 
 
KPK 

Stalna 
naloga 

 
Splošna protikorupcijska 
preventiva. 

E.3.4 Podaja mnenj in stališč Zavzemanje stališč do posameznih primerov neetičnega 
ali koruptivnega ravnanja v družbi. 
 
Izvajanje civilno družbenega pritiska na odgovorne 
institucije s področja preprečevanja in zatiranja korupcije. 

Nevladne organizacije 
Stalna 
naloga 

Politično 
motivirano 
ravnanje. 

Splošna protikorupcijska 
preventiva. 
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E.3.5 Sodelovanje nevladnih organizacij s 
Komisijo za preprečevanje Korupcije 

Aktivna vključitev nevladnih organizacij v delo Komisije 
za preprečevanje korupcije. 
 
Sodelovanje na sejah Komisije, ki bodo javne. 
 
Sodelovanje pri oblikovanju predlogov sprememb 
Resolucije o preprečevanju korupcije. 
 
Opredeljevanje do posameznih mnenj in stališč, ki jih 
sprejema Komisija. 
 
Izvajanje civilno družbenega nadzora nad delom 
komisije. 

Nevladne organizacije 
 
KPK 

Stalna 
naloga 

 

Aktivno vključevanje 
nevladnih organizacij  na 
področje protikorupcijske 
preventive. 

E.3.6 Obveščanje javnosti Redno obveščanje javnosti o svojem delu ter zavzetih 
stališčih ali mnenjih do posameznih koruptivnih pojavov 
( preko oblikovanih spletnih strani, objavljanjem 
prispevkov v drugih medijih ali na druge načine ). 

Nevladne organizacije 
Stalna 
naloga 

Pomanjkanje 
sredstev . 

Aktivno vključevanje 
nevladnih organizacij  na 
področje protikorupcijske 
preventive. 

E.3.7 Samopredstavitve nevladnih organizacij Izvajanje načrtovane promocije vseh oblik organizirane 
civilne družbe, s predstavitvami področja delovanja ter 
poudarjanjem etičnosti delovanja. 
 
Predstavljanje kvalitativnih premikov v družbi, ki so plod 
delovanja nevladnih organizacij. 

Nevladne organizacije 
Stalna 
naloga 

Pomanjkanje 
sredstev . 

Višja raven prepoznavnosti 
nevladnih organizacij. 

E.3.8 Mednarodno povezovanje Vključevanje nevladnih organizacij v ustrezna 
mednarodna združenja na področju preprečevanja 
korupcije. 

Nevladne organizacije 
Stalna 
naloga 

Pomanjkanje 
sredstev . 

Mednarodno povezovanje. 

E.3.9 Sprejem in posredovanje prijav 
 

Usposobitev nevladnih organizacij za sprejem prijav o 
kršitvah pravnih in moralnih norm v primerih, če jih 
prijavitelji ne želijo podati pristojnim organom. 
 
Seznanjanje nevladnih organizacij, preko njihovih 
združenj, o načinih sprejema prijav ter posredovanja 
prijav pristojnim organom. 
 
Usposobitev posameznikov za vodenje pogovorov s 
prijavitelji. 
 
Zagotavljanje pomoči nevladnim organizacijam  pri 
sprejemanju in posredovanju prijav. 

Center nevladnih 
organizacij Slovenije 
 
KPK 

2006 
Odpor članov 
nevladnih 
organizacij. 

Aktivno vključevanje 
nevladnih organizacij  na 
področje protikorupcijske 
preventive. 

E.3.10 Sklepanje sporazumov z državnimi 
organi 

Sklepanje sporazumov o medsebojnem sodelovanju med 
nevladnimi organizacijami, njihovimi združenji in 
državnimi organi. 

Center nevladnih 
organizacij Slovenije 

Stalna 
naloga 

Nezainteresiranost 
državnih organov. 

Povezovanje vladnega in 
nevladnega sektorja. 
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F MEDIJI 
F.1 Zakonodajni ukrepi 
F.1.1 Neodvisnost medijev in novinarjev Analiza obstoječih predpisov z vidika zagotavljanja 

neodvisnosti medijev. 
 
Analiza obstoječih predpisov z vidika možnosti vplivanja 
na delo novinarjev. 
 
Proučitev zakonskih možnosti za krepitev neodvisnega 
položaja novinarjev in istočasno uveljavljanje njihove 
odgovornosti v primeru kršitev obstoječe zakonodaje. 
 
Predlaganje potrebnih sprememb. 

Društvo novinarjev 
Slovenije 
 
KPK 

2010  

Dograditev pravnega sistema 
na področju medijev z vidika 
protikorupcijske 
konsistentnosti. 

F.1.2 Zagotavljanje primernega položaja 
novinarjev v odnosu na vodstvo in lastnike 
medijev 

Oblikovanje predpisov, ki bodo novinarjem zagotavljali 
enakopraven položaj z lastniki in upravo. 

Ministrstvo za kulturo 2010 
Odpor lastnikov 
medijev. 

Objektivnost poročanja. 

F.1.3 Lastništvo medijskih ustanov Analiza predpisov o položaju medijskih hiš kot pravnih 
subjektov gospodarskega prava z vidika transparentnosti 
njihovega lastništva in preprečevanja monopolizacije. 
 

Ministrstvo za kulturo 2010 
Odpor lastnikov 
medijev. 

Objektivnost poročanja. 

F.1.4 Kodeks etike novinarjev 
Analiza kodeksov etike slovenskih novinarjev glede 
možnosti preciziranja etičnih načel. 

Društvo novinarjev 
Slovenije 
 
KPK 

2011 
Nezainteresiranost 
novinarjev. 

Objektivno, etično delo 
novinarjev. 

F.2 Institucionalni ukrepi 
F.2.1 Zavarovanje pravic novinarjev Notranja organizacija medijev na način, ki omogoča 

uveljavljanje pravic novinarjev, zlasti v primeru kršitve 
njihove neodvisnosti.  
 
Izdelava internih navodil o postopkih zavarovanja pravice 
do neodvisnosti novinarjev. 

Društvo novinarjev 
Slovenije 
 
KPK 

2010 
Odpor lastnikov 
medijev. 

Objektivnost poročanja. 

Vzpostavitev institucije internega medijskega 
ombudsmana. 

F.2.2 Obravnava kršitev pravnih in etičnih norm Krepitev internih mehanizmov za učinkovito 
obravnavanje novinarskih kršitev pravnih in etičnih 
norm. 
 
Sprememba kodeksa etike in krepitev vloge častnega 
razsodišča. 

Društvo novinarjev 
Slovenije 

2010  
Objektivno, etično delo 
novinarjev. 

F.3 Praktični ukrepi 
F.3.1 Usposabljanja novinarjev Uvedba začetnih in dopolnilnih usposabljanj za novinarje 

o nevarnostih, oblikah in načinih neprimernega vplivanja 
Društvo novinarjev 
Slovenije 

Stalna 
naloga 

Nezainteresiranost 
novinarjev. 

Splošna protikorupcijska 
preventiva. 
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na njihovo delo ter o možnostih upiranja tem vplivom. 
 
Uvesti začetna in dopolnilna usposabljanja za novinarje o 
oblikah korupcije, ki so značilna za Slovenijo ter za 
področje mednarodnega poslovanja. 

 
KPK 

F.3.2 Protikorupcijska analiza medijskih 
prispevkov 
 

Uvedba periodičnih analiz protikorupcijskih prispevkov 
objavljenih v medijih z vidika odzivnosti pristojnih 
organov glede na vsebino prispevkov. 
 
Javno obveščanje o rezultatih analiz. 

KPK 
Stalna 
naloga 

 

Splošna protikorupcijska 
preventiva. 
 
Povečanje pozornosti 
pristojnih organov. 

F.3.3 Medijska protikorupcijska podpora Zagotavljanje medijske podpore državnim organom na 
področju preprečevanja in zatiranja korupcije predvsem 
z: 
- objektivnim obveščanjem o stanju na področju 

korupcije, 
- vplivanjem na zavest ljudi o škodljivosti korupcije, 

opozarjanjem na korupcijska tveganja na različnih 
področjih družbenega življenja. 

Društvo novinarjev 
Slovenije 
 
Mediji 

Stalna 
naloga 

Nezainteresiranost 
medijev. 

Splošna protikorupcijska 
preventiva. 

F.3.4 Nagrajevanje za antikorupcijsko delovanje Uvedba vsakoletnih priznanj za novinarje, ki so v 
določenem obdobju najbolj pripomogli v boju proti 
korupciji. 

KPK 

2010  
Povečati motiviranost za 
protikorupcijsko delovanje. 

Proučiti kolektivno pogodbo za novinarje in zagotoviti 
ustrezno nagrajevanje novinarjev. 

Društvo novinarjev 
Slovenije 
 
Novinarski sindikati 

F.3.5 Častno razsodišče Uveljavitev internih postopkov za obveščanje 
novinarskega častnega razsodišča o sumih ravnanja, ki so 
v nasprotju s kodeksom novinarske etike. 
 
Poudarjeno javno objavljanje odločitev častnega 
razsodišča novinarjev v primerih obravnave koruptivnega 
ravnanja.  

Društvo novinarjev 
Slovenije 

2010  
Odkrivanje in sankcioniranje 
koruptivnih ravnanj. 

F.3.6 Pridobivanje informacij Dosledno uveljavljanje sodnega varstva v primerih 
neupravičene odklonitve ali oviranja pridobivanja 
informacij s strani državnih organov. 
 
Opredeliti interna navodila za ravnanje v takšnih 
primerih. 

Društvo novinarjev 
Slovenije 

2006 
Odpor državnih 
organov. 

Splošna protikorupcijska 
preventiva. 
 
Zagotoviti transparentno 
delovanje državnih organov. 
 

 

F.3.7 Ločevanje komercialne dejavnosti in 
obveščanja javnosti. 

Zagotoviti transparentnost osnovnih elementov iz 
postopkov dogovarjanja med oglaševalci in mediji 
 
Strogo ločevanje oglaševalske in novinarske dejavnosti 
znotraj medijev. 

Ministrstvo za kulturo 
 
Društvo novinarjev 
Slovenije 
 

2010 
Odpor oglaševalcev 
in lastnikov 
medijev. 

Transparentnost novinarskega 
delovanja. 
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Mediji 

SPLOŠNA JAVNOST 
G.1 Zakonodajni ukrepi 
G.1.1 Javnost delovanja državnih organov Dograjevanje predpisov, ki posamezniku omogočajo 

vpogled v delovanje institucij države. 
 
Nenehno preverjanje utemeljenosti varovanja posameznih 
podatkov kot tajnih. 
 
Preprečevanje situacij, v katerih bi državne institucije 
pred javnostjo skrivale podatke zaradi zaščite tajnih 
podatkov, čeprav bi po svoji naravi podatki morali biti 
javni. 

Urad za varovanje 
tajnih podatkov 
 
Pooblaščenka za 
dostop do informacij 
javnega značaja 
 
KPK 

Stalna 
naloga 

Odpor državnih 
organov. 

Zmanjševanje korupcijskih 
rizikov. 
 
Transparentnost delovanja 
državnih organov. 

G.2 Institucionalni ukrepi  Niso potrebni na tem področju  

G.3 Praktični ukrepi 
G.3.1 Protikorupcijska kampanja Obveščanje javnosti o načinih izražanja 

protikorupcijskega razpoloženja družbe kot celote in 
vzpodbujanje takšne dejavnosti: 
- izbira ciljnih skupin, kot nosilcev protikorupcijske 

kampanje 
- uporaba metod socialnega marketinga (avdio-

vizualne metode, posterji, promocije, tematske 
razprave) 
oblikovanje logotipa, gesla in nosilne grafične 
podobe kampanje. 

KPK 
 
Nevladne 
organizacije 

Stalna naloga 

Nezainteresiranost 
ljudi. 
 
Pomanjkanje 
sredstev. 

Angažiranje javnosti za 
protikorupcijske aktivnosti. 
 
Dvig protikorupcijske zavesti. 

G.3.2 Izvajanje protikorupcijskih ukrepov Stalno izvajanje protikorupcijskih aktivnosti kot so: 
- seznanjanje s problemi, ki jih povzroča korupcija 
- identifikacija okoliščin, ki kažejo na koruptivna 

ravnanja 
- obveščanje o zadevah s področja mednarodne 

korupcije 
- publiciranje protikorupcijskih vsebin  

protikorupcijsko osveščanje otrok in mladine ipd. 

KPK 
 
Pristojna 
ministrstva 

Stalna naloga 
Pomanjkanje 
sredstev. 

Angažiranje javnosti za 
protikorupcijske aktivnosti. 

G.3.3 Izdelava propagandnega materiala Izdelava priročnikov o delovanju organov državne oblasti 
in korupcijskih rizikih. 
 
Izdelava brošur in letakov z protikorupcijsko vsebino 
prilagojeno različni strukturi prebivalstva. 
 
Postavitev plakatov s protikorupcijsko vsebino v vzgojno 
izobraževalnih ustanovah. 

KPK 
 
Pristojna 
ministrstva 

Stalna naloga 
Pomanjkanje 
sredstev. 

Seznanitev s pravicami v 
postopkih pred državnimi 
organi. 

G.3.4 Protikorupcijsko osveščanje mladine Razvoj protikorupcijskih vsebin v izobraževalnih KPK Stalna naloga Nezainteresiranost Dvig protikorupcijske kulture 
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PODROČJE UKREPI IN AKTIVNOSTI ODGOVORNE 
INSTITUCIJE 

ROK RIZIKI ZASLEDOVANI 
CILJI 

procesih od osnovnih šol do fakultet. Pristojna 
ministrstva 

ministrstva za 
šolstvo. 

pri mladih. 

G.3.5 Protikorupcijski priročnik Izdelava enostavnega protikorupcijskega priročnika za 
vse državljane. 

KPK 2006 
Pomanjkanje 
sredstev. 

Dvig protikorupcijske zavesti. 

G.3.6 Raziskave na področju korupcije 

Medijsko objavljanje empiričnih rezultatov in raziskav na 
področju korupcije. 

KPK 
 
Mediji 
 
Univerze 

Stalna naloga 
Pomanjkanje 
sredstev. 

Seznanjanje s stanjem 
korupcije. 

G.3.7 Animiranje javnosti 

Vzpodbujanje različnih delov populacije z 
organiziranjem različnih tekmovanj, kot so izbor 
najboljšega protikorupcijskega teksta, posterja, risbe ipd. 

KPK 
 
Pristojna 
ministrstva 
 
Center 
nevladnih 
organizacij 
Slovenije 

Stalna naloga  
Dvig motivacije za 
protikorupcijsko delovanje. 

G.3.8  Verske organizacije Pregled možnosti vključitve verskih institucij v 
protikorupcijska prizadevanja. 
 
Implementacija sprejemljivih ukrepov. 

KPK 
 
Verske 
organizacije 

2006  
Utrjevanje ideje o korupciji 
kot kršitvi etičnih in moralnih 
načel. 

G.3.9 Protikorupcijske delavnice 

Organizacija protikorupcijskih delavnic in predavanj za 
državljane v njihovih ožjih okoljih. 

KPK 
 
Samoupravne 
lokalne 
skupnosti 

2006 
Pomanjkanje 
sredstev 

Seznanjanje s stanjem 
korupcije. 
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