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Zadeva: Povabilo za podajo mnenja k ugotovitvam in oceni medresorske delovne 
skupine za spremembo ZINTPK

Spoštovani,

v Programu ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije 2015-2016, je bil med 
predvidene ukrepe proti korupciji uvrščen tudi ukrep »Priprava osnutka sprememb in 
dopolnitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije«. Kot nosilec izvedbe tega 
ukrepa je bilo določeno Ministrstvo za javno upravo (MJU) v sodelovanju z 
Ministrstvom za pravosodje (MP) in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), pri 
čemer je zapisani cilj ukrepa pripraviti osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), s katerimi se bodo odpravile 
nedorečenosti in pomanjkljive rešitve v veljavnem zakonskem besedilu, glede na 
njegovo izvajanje v praksi.

Na tej podlagi je bila v marcu 2015 s sklepom ministra za javno upravo ustanovljena 
medresorska delovna skupina predstavnikov MJU, MP, KPK in MNZ, ki je v juliju 2015 
pripravila vmesno poročilo z analizo in predloge sprememb ZIntPK.

Z namenom, da se za novelo ZIntPK oblikujejo domišljene in strokovno utemeljene 
rešitve, ki bodo kot take pripravljene tudi za širšo javno obravnavo ter obravnavo v 
Državnem zboru RS, vam kot ministrstvo, pristojno za pripravo predloga zakonodajnih 



sprememb na tem področju, posredujemo Vmesno poročilo in vas kot strokovno 
javnost vabimo, da nam do  9. septembra 2015 pošljete vaše mnenje.

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da na ministrstvu v mesecu septembru po prejemu 
vaših mnenj načrtujemo tudi skupno srečanje na to temo. 

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Mateja Prešern
Vodja Službe za transparentnost, integriteto
in politični sistem 

mag. Janko Burgar
                                                                                                          državni sekretar

Priloge:
- Vmesno poročilo medresorske delovne skupine (MDS) s prilogama:
- Analiza in priporočilo MDS glede »sui generis« postopkov KPK
- Tabela s pregledom predlaganih sprememb ZIntPK

V vednost:
- Medresorska delovna skupina
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