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Zadeva: Krepitev institucionalnega okvirja za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji

Spoštovani predsednik vlade dr. Miro Cerar,
Transparency International (TI) Slovenia vas s tem javnim pismom opozarja na občutno predolg postopek
priprave in sprejemanja novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter omejitve in
pomanjkanje politične volje za kakovostno ureditev področja preprečevanja korupcije.
V sklopu priprave novele sta Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje kot resorno
ministrstvo, pripravila okvirne predloge sprememb ZIntPK, ki že od aprila leta 2017 čakajo na obravnavo
vlade Republike Slovenije. Ker ni signalov, da bi se do danes postopki sprejemanja okrepili, vas zato
pozivamo, da se kot predsednik vlade osebno zavzamete za čim prejšnjo koalicijsko uskladitev in obravnavo
ZIntPK na vladi ter sprejem prepotrebnih sprememb v Državnem zboru. Ob tem poudarjamo, da se je vlada
sama v Programu ukrepov Vlade RS z preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 zavezala, da bodo
spremembe sprejete že do konca leta 2015, v novem programu 2017-2019 pa do decembra 2017, a bo brez
konkretnega premika zamujen tudi ta rok.
Spomnimo naj, da sprejem omenjenih sprememb ZIntPK ne pomeni zgolj krepitev nacionalnega zakonskega
okvirja za preprečevanje in odkrivanje korupcije, temveč predstavlja pomemben signal mednarodni
skupnosti (OECD, GRECO, Evropska komisija) o resni nameri ureditve stanja, o kateri slednja Republiko
Slovenijo že dlje časa opozarjajo. Prav tako pa bi to bil jasen signal državljanom Republike Slovenije, saj jih
več kot tri četrtine vprašanih v okviru raziskave Global Corruption Barometer meni, da vlada ne stori dovolj
na področju preprečevanja korupcije. Večje nezaupanje glede tega vprašanja je zabeleženo le še v eni
evropski državi.
TI Slovenia vas zato poziva, da s sprejemom že pripravljene novele ZIntPK pokažete načelno držo in ničelno
toleranco do korupcije in drugih neetičnih in nezakonitih ravnanj.
Za dodatne informacij smo na voljo na elektronskem naslovu info@transparency.si in telefonski številki 01
320 73 25.
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