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POSLANICA PREDSEDNIKA OB DNEVU BOJA PROTI KORUPCIJI
V nedeljo praznujemo pomembno
prelomnico na področju boja proti
korupciji, 15. rojstni dan Konvencije
Združenih narodov proti korupciji,
prvega pravno zavezujočega instrumenta na tem področju. Ta dan ves
svet obeležuje kot mednarodni dan
boja proti korupciji, ob katerem se
spomnimo zaveze slediti poslanstvu
dvigovanja zavesti o korupciji in opozarjati na njene negativne učinke na
človeško družbo in blaginjo. Komisija
za preprečevanje korupcije že tradicionalno tudi letos poskuša s Tednom
boja proti korupciji še nekoliko drugače kot preostalih 51 tednov v letu
zdramit ponekod še vedno zaspano
osebno integriteto.
Močna drža proti korupciji mora postati vrhovna vrednota, ki naj si jo vsak
posameznik nadene vsako jutro. Ne
zgolj 9. decembra, ko je svet poln
visokoletečih besed in zapisov na to
temo. Ne moremo si privoščiti 364
dnevnega »protikorupcijskega zimskega spanja«. Ključna dejavnika v boju
proti korupciji sta osebna integriteta
in odgovornost vsakega posameznika!
Vsak dan. Tudi tu velja dobro patinasto pravilo, da je vedno treba pomesti
najprej pred svojim pragom. Le težko
je namreč pridigati o čistoči, če se
nam medtem v grlu zatika umazanija
izpod lastnih nog. Tako se ob prazniku
prvega pravno zavezujočega dokumenta za boj proti korupciji ponuja

krasna priložnost za inventuro preteklega dela in »pomladansko protikorupcijsko čiščenje«.
Priznati moram, da mi gre že silno
težko izpod peresa problematika, ki jo
v vlogi lajnarja v nedogled gonimo kot
eno in isto vižo. Tudi letos namreč ne
morem mimo nerazumno razvlečenega, že pošteno zaprašenega procesa
novelacije Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zadeve, zaradi
katere nas je že večkrat v oslovsko
klop posadila mednarodna javnost in
njene najvišje instance. Zaradi nerazumnih in nesprejemljivih igrarij z našim
krovnim zakonom, ki nam otežujejo
delo, se zdi, da v tem primeru integriteta na ključnih področjih trdno spi.
Novela je v oktobru sicer svoje naveličane krake spet pretegnila, vse skupaj
pa zatohlo zaudarja po že ničkolikokrat videnem. Dejstvo je, da je zgolj
noveliranje v tem primeru neprimerno, čemur sta v tem letu pritrdili tako
Služba Vlade RS za zakonodajo kot
tudi Zakonodajno-pravna služba DZ
RS. Republika Slovenija potrebuje nov
Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije. Ne danes in ne jutri ampak
včeraj potrebujemo politično voljo, ki
bo jasno sporočala, da je še vedno
zavezana k ničelni toleranci do korupcije.
Želimo in prizadevamo si, da bi slogan
Komisije za preprečevanje korupcije,
želimo - Integriteta, odgovornost, vla-

davina prava - postal vodilo vsakega
posameznika. Le z visoko integritetno
držo lahko širimo etično delovanje
javnega sektorja in krepimo zaupanje
v institucije javnega sektorja. Slednje
pa so žal nekatere sporne prakse v
vrstah predstavnikov ljudstva v tem
letu močno načele. Za neetičnost in
krhko integriteto v slovenskem političnem prostoru ne bi smelo biti prostora. Ta madež pa lahko odstranimo. S
prepotrebnim a žal še neobstoječim
kodeksom etike za poslance. Ta bo
krepil njihovo integriteto in integriteto institucije, ki jo prestavljajo, ter
omejeval neintegritetne prakse med
najvišjimi državnimi funkcionarji na
poslanskih položajih. Svet nas gleda! V
nas so že leta uprte oči Sveta Evrope,
ki slovenske poslance k sprejemu
kodeksa etike poziva že vse od sprejema Poročila o Republiki Sloveniji leta
2012. Takšen kodeks etike je nujen.
Nujen je, ker integriteta poslancev več
kot očitno rabi temeljito čiščenje, in
nujen je, ker imajo državljani Republike Slovenije pravico vedeti, kaj lahko
pričakujejo in zahtevajo od svojih
izvoljenih predstavnikov. Skrajni čas
je, da predstavniki elit slovenske družbe postanejo zgled in okrepijo spoštovanje svoje pravne države in svojih
državljanov.
Boris Štefanec,
predsednik Komisije za preprečevanje
korupcije
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Teden boja proti korupciji 2018
Komisija za preprečevanje korupcije ob mednarodnem dnevu boja
proti korupciji, ki ga obeležujemo 9. decembra, najavlja svoj tradicionalni decembrski dogodek Teden boja proti korupciji. V okviru dogodka bo novinarjem ponudila možnost za izboljšanje poznavanja institutov lobiranja in nasprotja interesov, pripravila posvet na temo zaposlovanja v javnih zdravstvenih zavodih, v Slovenski kinoteki pa teden
zaokrožila s predstavitvijo izdelkov sodelujočih na ustvarjalnem natečaju ter projekcijo filma Ivan.
9. decembra obeležujemo mednarodni dan boja proti korupciji, ki je
bil določen s Konvencijo ZN proti korupciji (UNCAC), edinim univerzalnim mednarodnim pravno zavezujočim dokumentom, ki naslavlja
korupcijo. Konvencijo je oktobra 2003 sprejela Generalna skupščina
Organizacija združenih narodov, v veljavo pa je stopila decembra 2005
in ima trenutno 140 podpisnikov. Konvencija med drugim določa, da
je mednarodni dan boja proti korupciji namenjen osveščanju na temo
korupcije.
Komisija bo tako s Tednom boja proti korupciji tudi letošnji praznični
december začinila s pozivom k razmisleku o korupciji, njenih negativnih posledicah ter pomembnosti transparentnega in integritetnega
delovanja. V ta namen bo pripravila več dogodkov, ki naslavljajo različne javnosti z namenom čim lažjega prepoznavanja problematike korupcije v njenih raznolikih pojavnih oblikah. Edino boljše poznavanje
korupcije namreč lahko vodi v njeno preprečevanje in učinkovitejše
delovanja zoper njo.

Strokovno usposabljanje za novinarje
Teden boja proti korupciji bo komisija v ponedeljek, 10. decembra
2018, začela v svojih prostorih s tiskovno konferenco, ki ji bo sledilo
usposabljanje, namenjeno novinarski srenji. Udeleženci usposabljanja
se bodo seznanili s potekom postopka pred komisijo ter z institutoma
lobiranja in nasprotja interesov. Omenjena instituta je komisija identificirala kot dva od pomembnih institutov, ki v javnosti še vedno povzročata nemalo nejasnosti. Komisija meni, da mediji v boju proti korupciji in pri njenem preprečevanju opravljajo izjemno pomembno nalogo
in jim tako želi pomagati pri razumevanju kompleksnih konceptov, ki
jih uporablja pri svojem delovanju. S tem želi omogočiti še bolj kakovostno novinarsko poročanje o problematiki, ki jo obravnava, ter učinkovitejše sodelovanje z mediji v preprečevanju korupcije in boju proti
njej.

Posvet na temo zdravstva v Državnem svetu RS
V torek, 11. decembra 2018, bo komisija razpravo z naslovom »Vpliv
politike na vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji« namenila direktorjem in članom svetov javnozdravstvenih zavodov ter najvišjim političnim predstavnikom. Gostje bodo razpravljali o
dovoljenem in nedovoljenem vplivanju politike na vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov (JZZ) v smislu imenovanj in razreše-

vanj predstavnikov v svetih JZZ ter preko njih izvajanju vplivanj na
imenovanja in razreševanja poslovodnih oseb JZZ. Poskušali bodo
orisati mejo med zakonitim ter prekomernim, neetičnim poseganjem v
neodvisnost, strokovnost in avtonomnost sprejemanja odločitev iz
pristojnosti članov svetov JZZ. Dotaknili se bodo tudi ustreznosti
zakonske podlage navedenim postopkom in razmisleka o spremembi
le-te. Hkrati bodo naslovili problematiko osebne integritete članov
sveta in poslovodstev JZZ ter idejo vzpostavitve standardov za
»merjenje«osebne integritete posameznika.
V okviru posveta, ki se bo odvil v dvorani Državnega sveta RS, bodo na
to temo razpravljali minister za zdravje Samo Fakin, direktor Splošne
bolnišnice Izola mag. Radivoj Nardin, bivša strokovna direktorica UKC
Ljubljana prof. dr. Marija Pfeifer, Lučka Böhm, izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za varnost in zdravje pri delu in
mag. Tomaž Glažar, bivši predsednik sveta UKC.
Posnetek posveta si bo še isti dan mogoče ogledati na 3. programu TV
Slovenija.

Film in razstava v Slovenski kinoteki
Teden boja proti korupciji bo v četrtek, 13. decembra 2018, zaokrožil
dogodek v Slovenski kinoteki. Zbrane bo nagovoril predsednik komisije, čemur bo sledila predstavitev izdelkov letošnjega ustvarjalnega
natečaja za najmlajše, večer pa bomo zaključili s projekcijo slovenskega filma Ivan.
Komisija, ki intenzivno deluje na področju preventive, se je z letošnjim
natečajem ponovno osredotočila na zaznavo poštenosti in nepoštenosti ter odzive na tovrstne situacije in njihovo reševanje kot element
socializacije, ki se začne že v predšolskem obdobju. Natečaj
»Spoznavanje integritete v vrtcih« vsako leto beleži lep odziv in tudi
letos se je nanj odzvalo kar 29 vrtcev iz cele Slovenije, risani izdelki
otrok pa bodo v Slovenski kinoteki tudi razstavljeni. S tovrstnimi
ustvarjalnimi natečaji si komisija prizadeva za oblikovanje integritetnih
mladih posameznikov, ki bodo oblikovali družbo prihodnosti.
S filmskim izborom se je komisija v okviru Tedna boja proti korupciji
letos odločila poseči v domačo produkcijo in bo v ogled ponudila aktualnega slovenskega kandidata za nominacijo za tujejezičnega oskarja,
film Ivan. Burgerjev film postreže z izjemno igro glavne protagonistke
Maruše Majer in ponudi vpogled v problematiko družbe, ki je do te
mere prepredena s korupcijo, da le-ta postane samoumevna, boj proti
njej pa predstavlja toliko večji izziv. V želji po prepoznavanju in izpostavljanju tovrstnih destruktivnih koruptivnih vzorcev, ki v prizadevanjih za ničelno stopnjo tolerance do korupcije nikoli ne smejo postati
samoumevni, si komisija tudi s prikazom tega filmskega izdelka prizadeva k osveščanju širše publike na področju spodbujanja transparentnosti in integritete ter boja proti korupciji.
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 Tiskovna konferenca ob otvoritvi
Kje: Komisija za preprečevanje korupcije
Kdaj: Ponedeljek, 10. 12., ob 11.00

 Usposabljanje za novinarje: Lobiranje
in nasprotje interesov
Kje: Komisija za preprečevanje korupcije
Kdaj: Ponedeljek, 10. 12., ob 12.00

 Posvet: Vpliv politike na vodenje in
upravljanje javnih zdravstvenih zavodov v Republiki Sloveniji
Kje: Državni svet RS
Kdaj: Torek, 11. 12., ob 10.00

 Zaključek TBK z razstavo izdelkov
ustvarjalnega natečaja za vrtce in
projekcijo filma Ivan
Kje: Slovenska kinoteka
Kdaj: Četrtek, 13. 12., ob 17.30

Primer Bandelli kot dokaz nujnosti
etičnega kodeksa za funkcionarje
Ljubljana, 5. decembra 2018 – Ravnanje
nekdanjega ministra Marka Bandellija, ki
je z grožnjami o nedodelitvi javnih sredstev poskušal vplivati na razplet lokalnih
volitev v Občini Komen, je komisija ocenila za nesprejemljivo in je zato pozdravila odločnost predsednika vlade gospoda
Marjana Šarca pri odločitvi, da je gospodu Bandelliju ponudi možnost odstopa.
Komisija je ob tem v svojem prvem odzivu
ponovno izpostavila pomen Etičnega
kodeksa za funkcionarje v Vladi RS in na
ministrstvih, ki poudarja, da je spoštovanje standardov ravnanja in vedenja funkcionarjev izraz njihovega odnosa do
pomembnih etičnih in moralnih načel.
Po mnenju komisije so takratna dejanja
nekdanjega ministra kljub kasnejšemu
opravičilu v kodeksu določena načela kršila. Pri tem naj ne bi šlo za enkratno dejanje, saj naj bi bila ministrova integriteta
postavljena pod vprašaj tudi zaradi neprimernega pridobivanja strankarske podpore v okviru lokalnih volitev, ko je v zameno za ureditev cestnih razmer pričakoval
vključitev državljanov na strankarsko listo.
Do tovrstnih spornih praks v slovenskem
političnem prostoru ne bi smelo prihajati
in tako komisija pozdravlja odločitev predsednika vlade. Razume jo kot znamenje
podpore ideji integritete in integritetne-

mu ravnanju funkcionarjev na najvišjih
položajih v državi.

Komisija Operacijo Vsadki izvedla že
leta 2016

med komisijo in Državnim svetom ter
posebno pozornost posvetili prvemu skupnemu dogodku.

Ljubljana, 27. novembra 2018 – V luči
pisanja medijev o izsledkih mednarodnega novinarskega raziskovalnega projekta
Operacija Vsadki želi komisija spomniti,
da je o enakih ugotovitvah na ravni
Republike Slovenije pisala pred dvema
letoma.
Navedba »Medicinski pripomočki zadevajo vse, a prav zares ne zanimajo nikogar.«,
ki je bila 26. novembra zapisana v prispevku Časnika Večer z naslovom »Operacija
Vsadki: Huda okvara slovenskega zdravstva«, tako nikakor ne drži. Enako velja za
navedbo, da nihče v Sloveniji nima mnenja glede hudih pomanjkljivosti sedanjega
sistema, vezanega na medicinske pripomočke.
Komisija je namreč že decembra 2016
izdala načelno mnenje glede vzpostavitve
registra medicinskih pripomočkov in vigilančnih zapletov, ki ga najdete tu. V načelnem mnenju je opozorila na nujnost vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov, izdala pa je tudi priporočila Javni
agenciji za medicinske pripomočke in
Ministrstvu za zdravje.
Omenjena tematika je bila na spletnem
portalu RTV Slovenija takrat povzeta v
tem prispevku.
Komisija je o svojih zaključkih na temo
medicinskih pripomočkov pisala tudi v
svoji Oceni stanja 2017 v okviru poglavja
Tveganja za prisotnost korupcije zaradi
neprijavljanja »zapletov z medicinskimi
pripomočki«. Tu je komisija zapisala, da
na osnovi pojasnil, ki jih je leta 2018 v
zvezi z ortopedijo javno objavil UKC Maribor, lahko potrdi, da so bile njene ugotovitve v omenjenem načelnem mnenju iz
leta 2016 pravilne, čemur je pritrdil tudi
članek z naslovom »Inovacijska past:
Izmenljivi vrat totalne kolčne endoproteze«, ki je bil objavljen v reviji Zdravstveni
vestnik, marec-april 2017 in je prav tako
kot komisija opozoril na nujnost vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov.

V torek, 11. decembra 2018, namreč
komisija v sodelovanju z Državnim svetom
pripravlja posvet z naslovom »Vpliv politike na vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji«. Dogodek se
bo odvil v okviru Tedna boja proti korupciji, ki ga komisija pripravlja ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti
korupciji.
Sogovorniki so med drugim naslovili še
predlog novele Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije, pri čemer je
gospod Kovšca podprl prizadevanja komisije za izboljšanje njenega zakonskega
okvirja.

Poročilo in ocena stanja v povezavi s
poslovanjem DUTB, d.d.
Ljubljana, 12. novembra 2018—Senat
Komisije za preprečevanje korupcije
(komisija) v sestavi: Boris Štefanec, predsednik, dr. Igor Lamberger, namestnik
predsednika in mag. Uroš Novak, namestnik predsednika, je na seji 30. oktobra
2018 sprejel Poročilo in oceno stanja v
povezavi s poslovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. v obdobju od 1.
9. 2014 do 31. 8. 2017.
Pojasnila o postopku, povzetek in priporočila deležnikom so predstavljena v dokumentu na tej povezavi.

Obisk predsednika Državnega sveta
RS na komisiji

Obisk delegacije Bosne in
Hercegovine na komisiji

Ljubljana, 28. novembra 2018 – Konec
novembra se je na vljudnostnem obisku
na komisiji oglasil gospod Alojz Kovšca,
predsednik Državnega sveta RS.

Ljubljana, 25. oktobra 2018 – Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije
(komisija) so oktobra za delegacijo iz
Bosne in Hercegovine (BiH) pripravili
poglobljeno predstavitev dela komisije.

Sprejeli so ga predsednik komisije Boris
Štefanec ter namestnika predsednika dr.
Igor Lamberger in mag. Uroš Novak.
Govorili so o možnostih za sodelovanje

Usposabljanje, ki je potekalo v prostorih
komisije, je organizirala Misija Organizacije za varnost in sodelovanje (OVSE) v BiH,
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delegacijo pa so sestavljali tako predstavniki misije kot tudi predstavniki različnih
organov iz BiH, ki so aktivni na področju
boja proti korupciji.

Dr. Lamberger je najprej osvetlil pomen in
razvoj koncepta kriminalistike, nato pa se
je osredotočil na problematiko korupcije
in preiskovanja kaznivih dejanj s tega področja. Izpostavil je, da je pri tem največji
problem odkrivanje in dokazovanje korupcije, saj imajo vsi sodelujoči interes, da se
le-ta prikrije, poleg tega je nanjo le malokdo imun.

Zasedanje Delovne skupine proti
podkupovanju tujih javnih
uslužbencev OECD
V okviru usposabljanja so se predstavniki
komisije prvenstveno osredotočili na
tematiko uporabe informacijske tehnologije pri preprečevanju korupcije, pri
čemer so posebno pozornosti namenili
spletnemu orodju komisije ERAR. Predstavili so tudi nekatere glavne mehanizme, ki
sodijo v pristojnost komisije, kot so nasprotje interesov, lobiranje in nadzor nad
premoženjskih stanjem, ter pomen preventive na področju boja proti korupciji.
Posebno pozornost so udeleženci namenili transparentnosti v okviru delovanja
institucij ter konceptu načrtov integritete.

Dogodek, ki se je odvijal v prostorih Državnega sveta RS, je potekal pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja, organizirali pa
so ga IVK Inštitut za varnostno kulturo/
Slovensko združenje za varen svet, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Komisija na ocenjevanju Bolivije
Ljubljana, 18. oktobra 2018 – Predstavnik
Komisije za preprečevanje korupcije
Albert Nabernik se je v začetku oktobra
skupaj s predstavnico Ministrstva za pravosodje dr. Katjo Rejec Longar v Boliviji
udeležil drugega kroga ocenjevanja
implementacije Konvencije ZN proti
korupciji (UNCAC).

Ljubljana, 23. oktobra 2018 – Na sedežu
Organizacije za ekonomsko sodelovanje
in razvoj (OECD) v Parizu je potekalo redno zasedanje Delovne skupine proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, ki se
ga je udeležil tudi uslužbenec komisije
kot vodja slovenske delegacije.

Na podlagi vzpostavljenega ocenjevalnega
mehanizma sta slovenska ocenjevalca od
2. do 4. oktobra 2018 skupaj s predstavniki Urada ZN za droge in kriminal (UNODC)
ter predstavnikom iz Dominikanske republike sodelovala pri izvedbi ocenjevanja
skladnosti bolivijske zakonodaje z UNCACom.

Predavanje dr. Lambergerja na 3.
Dnevu nacionalne varnosti
Ljubljana, 23. oktobra 2018 – Na 3. Dnevu nacionalne varnosti 17. oktobra 2018
je namestnik predsednika Komisije za
preprečevanje korupcije dr. Igor Lamberger izvedel predavanje »Preiskovanje
kriminalitete in korupcijska kazniva dejanja«.

vih dejanj.

Glavni vhod sedeža OECD v Parizu; Vir: Wikipedia

Republika Slovenija je na zasedanju ustno
poročala o izpolnjevanju priporočila tretje
faze ocenjevanja skladnosti slovenske
ureditve s Konvencijo OECD o boju proti
podkupovanju tujih javnih uslužbencev.
Edino preostalo priporočilo te faze ocenjevanja Republiki Sloveniji nalaga sprejetje pravil za zmanjšanje vpliva politike na
izbiro in imenovanje funkcionarjev komisije. Uslužbenec komisije je pojasnil, da
predlog novele Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije takšno določbo
vsebuje, vendar pa se je proces sprejemanja novele v Državnem zboru RS prekinil
zaradi odstopa predsednika vlade in posledičnih predčasnih volitev. Državi ocenjevalki—Kraljevina Nizozemska in Veliko
vojvodstvo Luksemburg—sta pojasnilo
sprejeli in izrazili pričakovanje, da bodo
nova pravila v veljavi najkasneje do marca
2020 oziroma do poteka mandata sedanjega predsednika komisije.
Na omenjenem zasedanju se je uspešno
zaključila tudi četrta faza ocenjevanja
Mehike, pri čemer so sodelovali predstavniki Republike Slovenije, Republika Slovenija pa je poročala tudi na tako imenovanem tour de table o aktualnih primerih
tujega podkupovanja, ki jih obravnavajo
njeni organi odkrivanja in pregona kazni-

Ocenjevalni mehanizem v okviru UNODCja temelji na načelu medsebojnega ocenjevanja med državami pristopnicami h
konvenciji. Državo ocenjevanko ocenjujeta dve državi ocenjevalki, ki ju določi žreb.
Vsak ocenjevalni krog je osredotočen na
vnaprej določeno enotno temo iz konvencije. V tem krogu sta bila predmet ocenjevanja drugo in peto poglavje konvencije,
ki urejata preventivne ukrepe proti korupciji, področje preprečevanja pranja denarja ter odvzema in zasega premoženjskih
koristi iz naslova korupcije.
Na podlagi samoocene, ki jo je izvedla
država ocenjevanka, podatkov, ki so jih
nacionalni eksperti pridobili tekom obiska
Bolivije, ter dodatnih podatkov, ki bodo
pridobljeni naknadno, bo pripravljeno
končno poročilo s krajšim povzetkom in
morebitnimi priporočili.

Usposabljanja komisije
Ljubljana, 20. novembra 2018 – Komisija
je v oktobru in novembru izvedla več
usposabljanj.
Namestnik predsednika komisije mag.
Uroš Novak je v okviru 42. Davčno izobraževalnih dni in 7. Kongresa davčnih svetovalcev v Rogaški Slatini na predavanju z
naslovom »Prisotnost morale in etike
pomeni odsotnost korupcije«predstavil
vpliv etike in integritete na zmanjševanje
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korupcije .
Drugo usposabljanje je bilo namenjeno
predsednikom in direktorjem sodišč ter
vodjem in direktorjem državnih tožilstev.
Predstavnica komisije jim je predstavila
koncept integritete in dejavnike tveganja
na sodiščih in tožilstvih.
Konec oktobra je komisija sodelovala pri
izvedbi usposabljanja za vodenje v javni
upravi ter izvedla usposabljanji za Družbo
za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB)
in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Na usposabljanju za zaposlene in direktorje DUTB se je komisija osredotočila na
problematiko nasprotja interesov in etični
kodeks. Uslužbenci ZZZS so prisluhnili
predstavitvi tematike lobiranja, nasprotja
interesov in nezdružljivosti funkcij.
Predstavnica komisije je izvedla tudi usposabljanje na temo integritete, etike in
protikorupcije v okviru usposabljanja za
vodenje v javni upravi.

EU odobrila 500 milijonov evrov
pomoči Ukrajini
Ljubljana, 4. decembra 2018 - Evropska
komisija je v okviru novega programa
makrofinančne pomoči (MFP) Ukrajini
odobrila izplačilo prvih 500 milijonov
evrov.
S tem izplačilom bo skupna MFP EU Ukrajini od revolucije leta 2014 dosegla 3,3
milijarde evrov, kar je največji znesek
tovrstne pomoči, ki jo je kdaj koli prejela
država, ki ni članica EU.
Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal:
»Današnji sklep Evropske komisije o izplačilu je bil sprejet v odločilnem trenutku,
saj se Ukrajina in njeni državljani soočajo z
novo rusko agresijo in potrebujejo solidarnost mednarodnih partnerjev. Tako agresivno ravnanje v današnji Evropi ni sprejemljivo.« V novembru so se namreč napeti
odnosi med Rusijo in Ukrajino dodatno
zaostrili, ko je Rusija zasegla in zadrževala
tri majhne ukrajinske ladje s posadkami
vred.
Na vprašanje Bruseljskega Timesa, če je
bil čas izplačila povezan z dogajanjem v
Azovskem morju, je Pierre Moscovici,
komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino odgovoril, da
odločitev ni povezana s trenutnim stanjem. »Pogajanja so potekala že precej
pred tem. Komisija se je odločila, da bo
izplačala prvi del MFP, ker je Ukrajina
izpolnila zaveze, določene v Memorandu-

mu o soglasju. Pomemben in spodbuden
znak je, da država kljub trenutnim varnostnim razmeram in bližajočim se volitvam
še naprej izvaja reforme.«
Program za reforme v Ukrajini vključuje
nadaljnje ukrepe v boju proti korupciji,
kot je napredek pri vzpostavljanju delujočega Visokega protikorupcijskega sodišča
Ukrajine, upravljanju javnih financ, nadaljevanju reform energetskega in bančnega
sektorja ter reform na področju socialne
politike. Boj proti korupciji v Ukrajini je
glavni pogoj za pridobitev MFP, ki sta ga
Evropski parlament in Svet odobrila julija
2018. Ukrajini je na voljo do 1 milijarda
evrov sredstev, s katerimi naj bi program
državi pomagal pri kritju potreb po financiranju in podpiral izvajanje obsežnega
programa strukturnih reform.
Sredstva programa so pogojena z izvajanjem posebnih ukrepov politike, dogovorjenih v memorandumu o soglasju. Ukrajina je izpolnila politične zaveze, dogovorjene z EU, za prvo izplačilo v okviru programa. Te zaveze so vključevale pomembne
ukrepe za okrepitev boja proti korupciji,
izboljšanje preglednosti registrov podjetij,
povečanje predvidljivosti davčnega okolja
in okrepitev upravljanja podjetij v državni
lasti.
EU poleg MFP podpira Ukrajino tudi z več
drugimi instrumenti. Na splošno so EU in
evropske finančne institucije od leta 2014
mobilizirale več kot 12 milijard evrov
posojil in 1 milijardo subvencij, da bi Ukrajini pomagale stabilizirati gospodarstvo,
izvesti celovite reforme in izboljšati življenjske pogoje državljanov.
Vir: Brussels Times in Evropska komisija

Javna objava premoženja bosanskih
sodnikov in tožilcev
Ljubljana, 15. novembra 2018 – Od prihodnjega leta dalje bo Visoki sodni in tožilski svet Bosne in Hercegovine (VSTS)
uvedel nov elektronski sistem spletnega
posredovanja in objave premoženjskega
stanja sodnikov in tožilcev.

VSTS je sprejel Pravilnik o predložitvi,
pregledu in obdelavi finančnih poročil

sodnikov in tožilcev, ki med drugim določa, kako bodo morali člani sodstva vsako
leto prijaviti svoje premoženje in premoženje družinskih članov. Novi sistem naj bi
začel delovati 1. januarja 2019.
Evidenca, ki naj bi kmalu postala javno
dostopna, zadeva dohodke iz rednih in
drugih plačanih dejavnosti; evidence o
nepremičninah in vozilih; čas in način
njihove pridobitve ter nabavne cene; drugo premoženje in sredstva nad 5.000 KM
(2.557 EUR), darila in donacije v vrednosti
več kot 25 KM (12,79 EUR), ki so jih prejeli
med svojim delom, pa tudi zasebna darila
in donacije vrednotene na več kot 500 KM
(255,76 EUR).
Sodniki in tožilci bodo morali predložiti
tudi informacije o vseh naložbah in delnicah, obveznostih in dolgovih, ki so jih imeli, pa tudi o dejavnostih, za katere niso
poročali o prejemu denarja, vendar morajo biti prijavljene »s ciljem preprečevanja
nasprotja interesov«. Člani sodstva bodo
poleg tega zavezani tudi k navedbi vseh
svojih sorodnikov, ki delajo v sodstvu.
Te evidence pa ne bodo javno dostopne.
V skladu s pravilnikom bodo javno razkrita
samo imena in priimki sodnikov in tožilcev. Prav tako ne bodo javno razkriti zneski na njihovih bančnih računih. Pravilnik
nadalje omogoča družinskim članom, da
zavrnejo prijavo svojega premoženja,
vendar pa ne pojasnjuje, v kakšnih okoliščinah je to mogoče, ali, kateri so veljavni
razlogi za zavrnitev.
VSTS bo v skladu s pravilnikom opravljal
formalne, redne in nenapovedane preglede finančnih poročil, s čimer bo ugotavljal,
ali dohodek upravičuje porabo, in preučeval vire, kot so zemljiške knjige ter davčne, sodne in druge oblike vodenja evidenc. Nenatančne evidence in druge nepravilnosti bodo posredovane disciplinskemu tožilcu.
Pred tremi leti je VSTS zavrnil posredovanje podatkov o premoženjskem stanju
sodnikov in tožilcev, ki so jih zahtevali
novinarji Centra za preiskovalno poročanje v Sarajevu in televizijska postaja N1,
čeprav je Varuh človekovih pravic ugotovil, da taki podatki niso označeni kot tajni.
VSTS je pojasnil, da zahtevana evidenca
vsebuje osebne podatke o zakoncih in
otrocih članov sodstva in da bi objavljanje
teh zapisov pomenilo kršitev zasebnosti
tretjih oseb. Dostop do teh evidence brez
takšnih osebnih podatkov pa je zavrnil z
obrazložitvijo, da evidence o premoženjskem stanju vsebujejo osebne podatke, ki
so zaščiteni z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
Vir: Regional Anti-Corruption Iniciative
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KOMISIJA V ŠTEVILKAH
Podatki predstavljajo aktivnosti komisije v letu 2018.

Izvedena izobraževanja in usposabljanja za javni sektor

Prijave

Število izvedenih usposabljanj

Število prejetih prijav

450

Število prijav, ki so prestale predhodni preizkus

368

Pravna mnenja, pojasnila in odgovori

Število udeležencev usposabljanj

21
1.266

Področje protikorupcijske klavzule

83

Število izdanih dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti
vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe

1

Področje nasprotja interesov
Področje nezdružljivosti funkcij

28

Odgovori na vprašanja

9

Področje omejitev poslovanja

26

Področje premoženjskega stanja

64

Področje lobiranja

72

Področje preventive in načrtov integritete

109

Št. ocenjenih predlogov zakonov in drugih pravnih aktov z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete

3

Št. ocen korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete

0

Prekrškovni postopki zoper fizične osebe, pravne osebe in
odgovorne osebe pravnih oseb
Število uvedenih prekrškovnih postopkov/
ukrepov

52

Število pravnomočno zaključenih postopkov/
ukrepov

34

»Najhujša bolezen na svetu je danes korupcija.
A obstaja zdravilo: transparentnost.«

Področje nezdružljivosti funkcij

Bono

Št. opozoril funkcionarjem glede nezdružljivosti
funkcij

2

Št. odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti

0

KOLEDAR OBVEZNOSTI

Področje premoženjskega stanja (št. prejetih in pregledanih
obrazcev)
Odjava premoženjskega stanja

226

Odjava iz registra zavezancev

414

Prijava spremembe premoženjskega stanja

660

Prijava v register zavezancev

1.457

Prijava premoženjskega stanja

3.271

Št. zavrnjenih zahtev iz posamezne vloge

komisiji sproti v 30 dneh ali najkasneje do 31. 12. sporoči podatke o
osebah, ki so pridobile (v preteklem letu) status oseb, odgovornih za
javna naročila, kot jih določa ZIntPK.

 Spremembe v premoženjskem stanju: Vsi zavezanci razen oseb, odgovornih za javna naročila, in uradnikov Državne revizijske komisije, morajo o spremembah v premoženjskem stanju komisiji poročati do 31. 1. za
preteklo leto.

 Premoženjsko stanje oseb, odgovornih za javna naročila: Zavezanci
morajo komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju
enkrat letno, do 31. 1., če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v
postopku javnega naročanja. Enak rok za poročanje komisiji zavezuje
tudi uradnike Državne revizijske komisije.

 Poročanje lobistov: Lobist, ki je vpisan v register lobistov v RS, mora

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja
Št. vseh prejetih vlog

 Seznam oseb odgovornih za javna naročila: Organ oz. organizacija

komisiji pisno poročati o svojem delu do 31. 1. tekočega leta za preteklo
leto.

44

 Poročanje o uresničevanju aktivnosti iz Akcijskega načrta: Nosilci ukre-

8

pov iz Akcijskega načrta o uresničevanju Resolucije o preprečevanju
korupcije v RS morajo poročati o svojih aktivnostih do 28. 2.

Št. delno ugodenih zahtev iz posamezne vloge

27

Št. ugodenih zahtev iz posamezne vloge

11

Št. vlog v postopku reševanja

5

Št. zadev v pritožbenem postopku

0

KPK Vestnik Komisije za preprečevanje korupcije je licenciran pod licenco Creative Commons
priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.
Ustvarjen je na podlagi dela, dostopnega na www.kpk-rs.si. Dodatna dovoljenja, ki jih ne obsega ta
licenca, so dostopna na anti.korupcija@kpk-rs.si.
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