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ZADEVA: JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE PRI PRENOVI RESOLUCIJE O PREPREČEVANJU 
KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Spoštovani,

Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: resolucija) je temeljni strateški dokument 
boja proti korupciji na ozemlju Republike Slovenije. Izdelana je bila leta 2004, z namenom oblikovati podlago za 
realne, postopne in premišljene ukrepe za odpravo korupcije, njeni cilji pa so med drugim dolgoročna in trajna 
odprava pogojev za nastanek in razvoj korupcije, vzpostavitev pravnega in institucionalnega okolja za preprečevanje 
korupcije, dosledna uveljavitev odgovornosti za nezakonita dejanja. 

Ker so se pogoji za nastanek in razvoj korupcije skozi čas spremenili, je obstoječa resolucija danes v veliki meri 
predvsem le odraz časa, v katerem je nastajala, in že vrsto let ne predstavlja več ustrezne podlage za preprečevanje 
oziroma boj proti korupciji v Sloveniji; potrebuje torej spremembo.  

Resolucija je nacionalni dokument, zato njeno oblikovanje ni v domeni zgolj Komisije za preprečevanje korupcije (v 
nadaljevanju: komisija), temveč mora biti resolucija rezultat sodelovanja vseh zainteresiranih in relevantnih 
deležnikov tako javnega sektorja kot civilne družbe. Na tak način je nastala obstoječa resolucija leta 2004 in enak 
pristop želi komisija ubrati tudi ob načrtovani izvedbi sprememb resolucije, saj je evidentno, da bodo spremembe 
tako vsebinsko kot strukturno tako obsežne, da lahko dejansko govorimo že kar o prenovi resolucije.

Komisija je v ta namen že povabila k sodelovanju relevantne deležnike javnega sektorja ter nekatere predstavnike 
civilne družbe, s tem javni pozivom pa želi doseči čim večjo odprtost postopka in vključenost tudi širše javnosti pri 
prenovi resolucije. 

Komisija zato vabi vse predstavnike civilne družbe in širše javnosti, ki bi želeli sodelovati v postopku prenove 
resolucije, da nam vaš interes za sodelovanje sporočite do 20. marca 2019 na anti.korupcija@kpk-rs.si. Ob tem 
dodajte tudi vaš kontakt, da vam bomo lahko poslali vabilo na prvi sestanek. 

S spoštovanjem,

Mag. Uroš Novak
NAMESTNIK PREDSEDNIKA
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