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Zadeva: 
Tretje vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev 
integritete in transparentnosti 2017-2019 za obdobje od 1. 7.2018 – 30.4.2019 – v 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …pod točko…. sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Tretje vmesno poročilo o izvajanju Programa 
Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2019 (v 
nadaljnjem besedilu: Program) za obdobje od 1.7.2018 do 30.4.2019.

2. Vlada Republike Slovenije nalaga nosilcem ukrepov iz Programa, da nadaljujejo z 
izvajanjem aktivnosti, povezanih z ukrepi iz Programa.

                                                                                      Stojan Tramte  
                                                                       GENERALNI SEKRETAR VLADE

PREJMEJO:
– ministrstva
– vladne službe
– Policija



– Komisija za preprečevanje korupcije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Rudi Medved, minister za javno upravo
- Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo
- mag. Mateja Prešern, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem   

na Ministrstvu za javno upravo 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Tretje vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev 
integritete in transparentnosti 2017-2019 (v nadaljnjem besedilu: Program) obsega navedbo 
aktivnosti nosilcev ukrepov iz Programa, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela  8. 6.
2017, za obdobje od julija 2018 do konca aprila 2019. Iz poročila je razvidno, katere in 
kakšne aktivnosti so nosilci ukrepov, v sodelovanju z drugimi deležniki ali sami, izvedli v 
predmetnem časovnem obdobju. 
Kontinuirano potekajo aktivnosti v zvezi z utrjevanjem in dvigom ozaveščenosti javnih 
uslužbencev in funkcionarjev na področju integritete in transparentnosti, ki jih izvajajo 
Upravna akademija Ministrstva za javno upravo, Center za izobraževanje v pravosodju 
Ministrstva za pravosodje, Policijska akademija Ministrstva za notranje zadeve in Komisija 
za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK). Prav tako so bila uspešno izvedena tudi 
usposabljanja, ki jih je organiziral Slovenski državni holding za člane uprav in nadzornih 
svetov družb v državni lasti. Pripravljena in široko distribuirana je bila brošura z naslovom 
»Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj«, s katero se prav tako izpolnjuje 
namen boljšega poznavanja ter pravilnega odzivanja  v situacijah, povezanih z nasprotjem 
interesov, darili, lobiranjem in postopki javnih naročil.
Ministrstvo za pravosodje pripravlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, po strokovnem usklajevanju je bil predlog 12. 4. 
2019 posredovan v medresorsko usklajevanje. Ministrstvo zaključuje postopek usklajevanja 
pripomb, ki so jih podali deležniki in bo dopolnjen predlog zakona predvidoma poslalo v 
obravnavo Vladi RS še v prvi polovici leta 2019.
V poročevalnem obdobju je bil dokončno izveden ukrep, ki se nanaša na omejevanje 
korupcijskih tveganj pri porabi sredstev EU. Namreč v okviru Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko je bila uspešno uvedena uporaba orodja Arachne za oceno 
tveganja. Prav tako je bil v predmetnem obdobju izveden Ukrep II.1 Prenovitev ureditve 
glede podeljevanja koncesij. Državni zbor RS je 31.1.2019 sprejel Zakon o nekaterih 
koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19). Nadalje je na področju javnih naročil v 
informacijskem sistemu e-JN v letu 2018 šest naročnikov skupaj izvedlo 111 elektronskih 
obratnih dražb za nakupe blaga in storitev, kar pomeni, da se število izvedenih elektronskih 
dražb povečuje. Na podlagi pregleda najnižjih ponudbenih cen zaključenih obratnih dražb, 
je bil ocenjen 19,22 odstotni povprečni prihranek glede na najnižje cene pred začetkom 
obratne dražbe. MJU je v letu 2019 ponovno pristopilo k izvedbi usposabljanj za uporabo 
sistema e-JN.
Z namenom obravnavanja etičnih vprašanj in ravnanj v  znanstvenoraziskovalni dejavnosti 
je v predlogu Zakona o razvojni in raziskovalni dejavnosti, ki je bil do 18.5.2019 v postopku 



javne obravnave, predlagana vzpostavitev Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti.
Glede ostalih ukrepov, vključenih v Program, se rok izvedbe večinoma podaljša do konca 
izvajanja Programa, torej do konca leta 2019. Po izteku obdobja bo pripravljeno tudi končno 
poročilo glede dokončne izvedbe preostalih ukrepov iz Programa.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/
II. Finančne posledice za državni proračun

/
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:



/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 
– popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) 
javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
       Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. 23100-  

3/2018/5 z dne 10. 1. 2019
        NE

                    Rudi Medved   
                                    minister za javno upravo    
       



PRILOGE: 
- Priloga 1 - predlog sklepa vlade
- Priloga 2 – Tretje vmesno poročilo vlade
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                                                                                                                               PRILOGA 1

PREDLOG SKLEPA:                                               

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) in 3. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 23101-1/2014/35 z dne 8. 1. 2015 je 
Vlada Republike Slovenije na … seji dne…. sprejela naslednji 

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Tretje vmesno poročilo o izvajanju Programa 
Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2019 (v 
nadaljnjem besedilu: Program) za obdobje od 1.7.2018 do 30.4.2019.

2. Vlada Republike Slovenije nalaga nosilcem ukrepov iz Programa, da nadaljujejo z 
izvajanjem aktivnosti, povezanih z ukrepi iz Programa.

                                      
                            

                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                                 generalni sekretar

             

                                                                              
Prejmejo:
– ministrstva
– vladne službe
– Policija
– Komisija za preprečevanje korupcije
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PRILOGA 2
             

                                                                                                                              

TRETJE VMESNO POROČILO 
O IZVAJANJU PROGRAMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA KREPITEV INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI 2017-2019

Junij 2019
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I. UVODNO

Po sprejemu Programa za krepitev integritete in transparentnosti za obdobje 2017–2019 (v 
nadaljnjem besedilu: program), s sklepom številka 23100-2/2017/5, 8. junija 2017 je Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) 1. marca 2018 sprejela prvo vmesno 
poročilo o izvajanju programa,1 10. januarja 2019 pa drugo vmesno poročilo o izvajanju 
programa.2 Z navedenim sklepom je vlada tudi določila obdobja in roke za pripravo tretjega 
vmesnega poročila o izvajanju programa (vladi v obravnavo mora biti predloženo do 1. 
julija 2019) ter končnega poročila (vladi v obravnavo mora biti predloženo do 1. februarja 
2020).

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU) je v skladu s sklepom vlade 8. 
junija 2017, v katerem je bilo določeno za koordinatorja izvedbe programa, zbralo odzive 
resornih ministrstev kot nosilcev posameznega ukrepa, in sicer o izvajanju dejavnosti iz 
programa za obdobje od 1. julija 2018 do 30. aprila 2019, ter vsebino prejetih poročil 
povzelo v skupno poročilo.

Pri vsakem posameznem ukrepu so pri področjih urejanja navedene aktivnosti, izvedene v 
predmetnem obdobju, pri čemer je pri nekaterih ukrepih na predlog nosilca izvedbe rok 
nekoliko podaljšan, vendar najdlje do konca tega koledarskega leta.

Glede na to, da so bili nekateri ukrepi iz programa že v celoti izvedeni do sprejema prvega 
vmesnega poročila o izvajanju programa, nekateri ukrepi pa do sprejema drugega 
vmesnega poročila, ti ukrepi v tokratnem poročilu niso več navedeni (razvidni pa so iz 
tabele na koncu poročila); ukrepi, ki še niso zaključeni oziroma rok za njihovo izvedbo še ni 
potekel, pa so ustrezno preštevilčeni. Stanje ukrepov glede na prvotno zastavljene roke 
izvedbe je navedeno pri posameznem ukrepu, razvidno pa je tudi iz preglednice na koncu 
tega poročila. 

II. POVZETEK AKTIVNOSTI V OBDOBJU OD JULIJA 2018 DO APRILA 2019

Po pridobitvi poročil nosilcev posameznega ukrepa iz programa, torej resornih ministrstev ali 
vladnih služb za navedeno polletno obdobje, ugotavljamo, da aktivnosti za izvedbo ukrepov, 
razdeljenih na štiri pomembna področja ukrepanja, potekajo pretežno po predvideni 
časovnici ter v smeri izpolnitve predvidenih ciljev, opredeljenih v programu. 

Enako kot prvi dve polletni poročili o izvajanju programa tudi tretje polletno poročilo izkazuje  
neprekinjeno prizadevanje nosilcev izvedbe ukrepov za njihovo uresničitev in dosego ciljev, 
ki jih želi vlada doseči s posameznim ukrepom na opredeljenih področjih ukrepanja. 

Neprekinjeno potekajo aktivnosti, povezane z utrjevanjem in dvigom ozaveščenosti javnih 
uslužbencev in funkcionarjev na področju integritete in transparentnosti, ki jih izvajajo 
Upravna akademija MJU, Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje (v 
nadaljnjem besedilu: MP), Policijska akademija Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem 
besedilu: MNZ) in Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK). Usposabljanja 
potekajo za različne ciljne skupine, pri čemer so poudarjene ciljne skupine glede na področja 
dela, ki so z vidika tveganj za kršitve integritete in pojave korupcije bolj izpostavljena. Tako 
na primer za javne uslužbence, ki opravljajo delo na področju javnih naročil, za člane svetov 

                                                  
1http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Prvo_vmesno_porocilo.pdf
2 http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/integriteta_v_javnem_sektorju/
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javnih zavodov, dodane pa so vsako leto še druge ciljne skupine, na primer občinski redarji, 
zaposleni v upravah lokalnih skupnosti. V drugi polovici leta 2018 in do aprila 2019 se je prek 
Upravne akademije na področju integritete in preprečevanja korupcije usposabljalo približno 
800 javnih uslužbencev. Dodatno so bila v prvi polovici leta 2019 izvedena tudi usposabljanja 
za javne uslužbence in funkcionarje v kabinetih ministrstev. Prav tako so pri Policiji dobro 
vzpostavljeni programi izobraževanja in usposabljanja s področja graditve osebne in 
organizacijske integritete, transparentnosti pri delovanju ter preprečevanja korupcije. Center 
za izobraževanje v pravosodju je tudi v tem poročevalnem obdobju nadaljeval ter uspešno 
izvedel več programov v pravosodju s področja etike in integritete za pravosodne 
funkcionarje in osebje v pravosodnih organih, prav tako pa tudi za kandidate za opravljanje 
pravniškega državnega izpita.

Prav tako so bila uspešno izvedena tudi usposabljanja, ki jih je organiziral Slovenski državni 
holding za člane uprav in nadzornih svetov družb v državni lasti, naslovljena pa so bila: 
»Učinkovita implementacija protikorupcijskih mehanizmov in integritete (deset proti-
korupcijskih načel za podjetja v državni lasti) in upravljanje z nasprotji interesov«, »Lobiranje 
in vpliv na postopke ter poročanje KPK-ju o premoženjskem stanju« in »Upravljanje s 
tveganji skladnosti poslovanja, prevar in korupcije«.

Pripravljena in široko distribuirana je bila brošura z naslovom »Javno naročanje in 
obvladovanje korupcijskih tveganj«, s katero se prav tako izpolnjuje namen boljšega 
poznavanja ter pravilnega odzivanja v situacijah, povezanih z nasprotjem interesov, darili, 
lobiranjem in postopki javnih naročil. Z namenom boljšega obveščanja in ozaveščanja 
funkcionarjev vlade na področju integritete in preprečevanja korupcije so bile na uradni 
spletni strani vlade dodane vsebine, ki se neposredno nanašajo na krepitev integritete 
funkcionarjev in njihovo ozaveščanje na tem področju, pod zavihkom »Integriteta«, ki 
vsebuje tudi celotno besedilo Etičnega kodeksa za funkcionarje vlade in ministrstev, prav 
tako pa je objavljen tudi Vodnik ravnanja v primeru lobiranja za funkcionarje in javne 
uslužbence. Generalni sekretariat Vlade RS je z namenom uresničevanja tega programa ter 
na podlagi priporočil Sveta Evrope – GRECO podal podrobnejše vsebine s področja 
integritete za funkcionarje vlade, objavljene na interni spletni strani, namenjeni funkcionarjem 
v vladi (intranet). Na tej strani je tudi brošura: Vodnik za obveznosti funkcionarjev z 
namenom, da se na enem mestu povzame obveznosti in predpisane ukrepe ob njihovih 
morebitnih kršitvah ter roke, v katerih je treba poročati KPK.

MP pripravlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije. Dopolnjeni predlog je konec oktobra 2018 znova posredovalo v 
strokovno usklajevanje. Prejete pripombe so bile obravnavane in usklajene z deležniki, 
dopolnjen predlog pa je bil 12. aprila 2019 posredovan v medresorsko usklajevanje. 
Ministrstvo zaključuje postopek usklajevanja pripomb, ki so jih podali sodelujoči, in bo 
dopolnjen predlog zakona predvidoma poslalo v obravnavo vladi še v prvi polovici leta 2019.  

V poročevalnem obdobju je bil dokončno izveden ukrep, ki se nanaša na omejevanje 
korupcijskih tveganj pri porabi sredstev EU. Na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko so uspešno uvedli uporabo orodja Arachne za oceno tveganja, ki je 
državam članicam v pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih 
operacij, projektov, upravičencev ter pogodb ali pogodbenikov. 

Prav tako je bil v predmetnem obdobju izveden Ukrep II.1 Prenovitev ureditve glede 
podeljevanja koncesij. Državni zbor RS je 31.1.2019 sprejel Zakon o nekaterih koncesijskih 
pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), s katerim se je v slovenski pravni red prenesla Direktiva 
2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb. Zakon ureja postopek za sklepanje 
nekaterih koncesijskih pogodb, katerih predmet je skladen z definicijo koncesije storitev ali 
gradenj iz predmetne direktive. S prenosom direktive se je poenotilo pravno ureditev 
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sklepanja koncesijskih pogodb za celotno območje EU. Zakon o nekaterih koncesijskih 
pogodbah velja za vse koncesije storitev in koncesije gradenj nad mejno vrednostjo (trenutno 
nad 5.548.000 EUR) in v primeru, ko je pobuda za sklenitev koncesijske pogodbe na strani 
javnega partnerja, koncesionar pa dejansko prevzema operativno tveganje.

Na področju javnih naročil je v informacijskem sistemu e-JN v letu 2018 šest naročnikov 
skupaj izvedlo 111 elektronskih obratnih dražb za nakupe blaga in storitev, kar pomeni, da se 
število izvedenih elektronskih dražb počasi povečuje. Na podlagi pregleda najnižjih 
ponudbenih cen zaključenih obratnih dražb je bil ocenjen 19,22-odstotni povprečni prihranek 
glede na najnižje cene pred začetkom obratne dražbe. MJU je v letu 2019 znova izvajalo 
usposabljanja za uporabo sistema e-JN – v tem letu izvaja postopke za osem predmetov 
skupnih naročil. Jeseni 2018 je bilo izvedeno tudi vnovično (drugo) odpiranje konkurence za 
nakup zdravil med podpisniki krovnih okvirnih sporazumov. Na podlagi tega so bili v začetku 
leta 2019 podpisani aneksi, po katerih so lahko bolnice začele naročati zdravila skladno z 
izvedenim odpiranjem konkurence. Izvedeno vnovično odpiranje konkurence je bilo zadnje 
od sklenjenih krovnih okvirnih sporazumov, saj ti prenehajo veljati junija 2019.

Z namenom obravnavanja etičnih vprašanj in ravnanj v znanstvenoraziskovalni dejavnosti je 
v predlogu Zakona o razvojni in raziskovalni dejavnosti, ki je bil do 18. maja 2019 v postopku 
javne obravnave, predlagana vzpostavitev Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti. Že v 
Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (v nadaljnjem besedilu: RISS) je 
bilo ugotovljeno, da raziskovalni poklic zahteva izrazit čut za odgovornost. To še zlasti velja v 
majhnem prostoru, kot je slovenski, kjer se raziskovalci pogosto znajdejo v položajih, ki bi jih 
bilo mogoče razumeti kot navzkrižje interesov ali škodovanje ugledu raziskovalne ustanove 
oziroma poklica na splošno. Zato je bil v RISS predviden ukrep (številka 28) vzpostavitve 
častnega razsodišča za znanstveno področje z vrhunskimi, nepristranskimi in etično 
neoporečnimi člani znanstvene skupnosti. Ključni namen tovrstnega razsodišča ni 
sankcioniranje, temveč spodbujanje vzpostavitve kulture integritete in etike ter opozarjanje 
na njen pomen v raziskavah. Glede na to, da se znanost spoprijema z etičnimi izzivi na 
mnogih področjih (kar znatno presega tradicionalno področje medicine in veterine), je 
tovrstna ureditev ključna za razvoj znanosti in zaupanje širše družbe vanjo.

Glede preostalih ukrepov iz programa se rok izvedbe večinoma podaljša do konca izvajanja 
programa, torej do konca leta 2019. Po izteku obdobja bo pripravljeno tudi končno poročilo 
glede dokončne izvedbe preostalih ukrepov iz programa.

III. PROGRAM VLADE RS ZA KREPITEV INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI 
2017-2019 – IZVEDENE AKTIVNOSTI IN  UKREPI V OBDOBJU OD JULIJA 2018 DO 
KONCA APRILA 2019

Tudi tretje vmesno  poročilo je zasnovano tako, da je najprej povzet določen ukrep iz 
Programa 2017–2019, temu pa sledi obdobno poročilo o izvajanju. 

V obdobju od julija 2018 do konca aprila 2019 so bile, kot izhaja iz poročil ministrstev 
oziroma nosilcev ukrepov, izvedene naslednje aktivnosti po ukrepih iz Programa 2017–2019:

I. PODROČJE UKREPANJA:

UTRJEVANJE IN DVIG OZAVEŠČENOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV IN 
FUNKCIONARJEV NA PODROČJU INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI 
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UKREP I.1: Usposabljanja za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, 
upravah lokalnih skupnosti in drugih osebah javnega prava

Nosilci: 
MJU – Upravna akademija (UA), Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), Policija – Policijska 
akademija (PA). 
Sodelujoči: KPK.
Način izvedbe: 
Glede na potrebe različnih ministrstev se bodo oblikovali programi usposabljanj s področja 
integritete in transparentnosti v javnem sektorju, s poudarkom na vsakdanjem prizadevanju 
za doseganje osebne integritete posameznika. Med ciljnimi skupinami bodo zaposleni, ki 
sodelujejo pri izvedbi javnih naročil in javnih razpisov, tudi v javnih zavodih (na področju 
zdravstva, šolstva, kulture, sociale) in samoupravnih lokalnih skupnostih, novo zaposleni v 
javnem sektorju, predstavniki vlade v javnih zavodih, revizorji, pravosodni funkcionarji, 
policisti in drugi. Pregledani bodo programi usposabljanj za javne uslužbence, da bi ugotovili 
v kolikšnem obsegu so vsebine s področja integritete in transparentnosti že uvrščene v 
usposabljanja, obvezne in alternativne izpite (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 
izpiti). Ob upoštevanju ugotovitev bodo predmetne vsebine razširjene oziroma dodane 
oblikam usposabljanj in izpitov. Za funkcionarje bodo med drugim pripravljena usposabljanja 
glede pravilnega odziva ob lobiranju in prijavi lobističnih stikov. Dodatno bo za uporabo pri 
usposabljanjih MJU pripravilo elektronski vprašalnik o integriteti, prek katerega bodo 
udeleženci lahko sami preverili svoje znanje. Na MNZ bodo proučili možnost vključitve 
omenjenega elektronskega vprašalnika v sistem izobraževanja na daljavo (EIDA) za vse 
zaposlene v Policiji.
V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi bodo začeta prizadevanja za uvrstitev protikorupcijskih 
vsebin ter vsebin integritete in transparentnosti v državne programe poklicnega in 
strokovnega izobraževanja.
Cilji:
Boljše poznavanje pravilnega odzivanja in ravnanja v javnem sektorju v situacijah, povezanih 
z nasprotjem interesov, darili, lobiranjem, opravljanjem dodatnih dejavnosti in 
nezdružljivostjo, ter visoka stopnja ozaveščenosti glede integritete in odgovornega ravnanja 
z javnimi sredstvi.
Kazalniki: 
– število izvedenih usposabljanj po posameznih ciljnih skupinah,
– število udeležencev na usposabljanjih,
– elektronski vprašalnik o integriteti v javnem sektorju.
Roki izvedb: 
– do konca leta 2017 je treba zagotoviti usposabljanja za vsaj 300 udeležencev, v letu 2018 

za vsaj 600 udeležencev, enako v koledarskem letu 2019,
– elektronski vprašalnik o integriteti v javnem sektorju: junij 2018,
– poročanje o izvedenih usposabljanjih: ob koncu leta.

Poročanje MJU (Upravna akademija), 14. maj 2019    
                             
V Upravni akademiji so bila izvedena usposabljanja, naslovljena Javne finance in integriteta 
– upravljanje in vodenje v upravi (56 udeležencev); Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (187 udeležencev) – prav tako pa so bile vsebine o integriteti in preprečevanju 
korupcije upoštevane v programu Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, ki se ga je 
v poročevalnem obdobju v 11 izvedbah udeležilo 638 javnih uslužbencev.  
Za nadaljnje izvajanje posebnega programa usposabljanja, ki ga financirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, so bile izdelane podrobnejše 
značilnosti, določene ciljne skupine iz celotnega javnega sektorja ter izvedena vnovična 
izbira izvajalcev za izvedbo vsebinsko zaokroženih izobraževalnih vsebin, naslovljenih 
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Integriteta pri javnem naročanju in Osebna integriteta, za predvidene izvedbe usposabljanj 
že v prvi polovici ter nato v jesenskih rokih 2019. 

Z namenom boljšega obveščanja in ozaveščanja funkcionarjev vlade na področju integritete 
in preprečevanja korupcije so bile na uradni spletni strani vlade dodane vsebine, ki se 
neposredno nanašajo na krepitev integritete funkcionarjev in njihovo ozaveščanje na tem 
področju, pod zavihkom »Integriteta«, ki vsebuje tudi celotno besedilo Etičnega kodeksa za 
funkcionarje vlade in ministrstev, prav tako pa je objavljen tudi Vodnik ravnanja v primeru 
lobiranja za funkcionarje in javne uslužbence. Generalni sekretariat Vlade RS je z namenom 
uresničevanja tega programa ter na podlagi priporočil Sveta Evrope – GRECO podal 
podrobnejše vsebine s področja integritete za funkcionarje vlade, objavljene na interni spletni 
strani, namenjeni funkcionarjem v vladi (intranet). Na tej strani je tudi brošura: Vodnik za 
obveznosti funkcionarjev z namenom, da se na enem mestu povzame obveznosti in 
predpisane ukrepe ob njihovih morebitnih kršitvah ter roke, v katerih je treba poročati KPK.
Vodnik je bil posebej pripravljen in poslan tudi vsem ministrom prek vodij kabinetov ministrov 
ob nastopu njihove funkcije, torej kot novim funkcionarjem, septembra 2019. 

Zavedajoč se pomembnosti osebnega pristopa ter z namenom omogočanja takojšnjega 
odziva na morebitne poudarjene etične dileme funkcionarjev in tudi javnih uslužbencev, 
zaposlenih v kabinetih funkcionarjev (minister, državni sekretarji), je Upravna akademija, ki 
skrbi za usposabljanja javnih uslužbencev na mnogih različnih področjih, za navedeno ciljno 
skupino – torej za zaposlene v kabinetih ministrov – v maju 2019 pripravila dve izvedbi 
usposabljanja z naslovom Osebna integriteta, pri čemer so predstavili vsebine integritete in 
preprečevanja korupcije s poudarkom na konkretnih primerih in pogostejših etičnih dilemah 
ter z napotki, kako se v poudarjeno spornih situacijah odzvati na način, pravilen tako z vidika 
etike kot tudi z vidika integritete. Usposabljanja, kot so bila ta, po našem mnenju pomembno 
prispevajo k večjemu ozaveščanju in popolnejši seznanitvi s tem področjem ter pripomorejo 
tudi k pravilnemu ravnanju funkcionarjev in njihovih najbližjih sodelavcev v kabinetih.

Poročanje MNZ, 21. maj 2019

Po programu krepitve integritete so v poročevalnem obdobju na Policiji prek Policijske 
akademije usposobili 100 študentov Višje policijske šole ter 40 kandidatov za policiste 
nadzornike državne meje.

Ukrep se izvaja.

UKREP I.2: Širše ozaveščanje pravosodnih organov in pravosodnih poklicev na 
področju zagotavljanja etike in integritete

Nosilec:
MP – Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP).
Način izvedbe:
CIP je programe usposabljanj za zaposlene v pravosodju s področja etike in integritete že v 
letu 2016 razširil tudi na izobraževalne module za sodno osebje, osebje na državnih tožilstvih 
in državnih pravobranilstvih, saj je pomembno, da se vsi sodelujoče v sodnih postopkih – ne 
glede na raven svojega delovanja – ozavestijo in postanejo dovzetni za te vsebine. V letu 
2017 je prvič uveden tudi seminar z naslovom »Etika pravniškega poklica« kot priprava na 
pravniški državni izpit, namenjen pa je sodniškim pripravnikom in kandidatom po 19.a členu 
ZPDI, saj se je treba zavedati nujnosti nenehnega in zgodnjega ozaveščanja prihodnjih 
sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev, odvetnikov in drugih pravnikov. Po 
vzoru delavnic za sodnike z naslovom »Etika in integriteta«, na katerih poteka razprava o 
odprtih vprašanjih s tega področja in so tudi odlično sprejete ter dobro obiskane, bo enak 
model delavnic ponujen tudi državnim tožilcem. Začel se bo z izobraževanji za sodniške 
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pomočnike, na katerih bo ena od tem etika poklica. Predvidena je tudi enaka vsebinska 
posodobitev pripravljalnega seminarja za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilne poravnave, podobno tudi seminarja za izvršitelje. Poleg navedenega so na 
posameznih šolah (to so širša izobraževanja, posvečena eni pravni stroki) posamezna 
predavanja, namenjena širšemu razmišljanju o pravniških poklicih, njihovemu delovanju in 
odgovornosti do družbe.
Cilj: ozaveščanje vseh zaposlenih v pravosodju glede etike in integritete ter vseh sodelujočih 
v sodnih postopkih ne glede na raven njihovega delovanja.
Kazalniki: 
– število izvedenih usposabljanj po posameznih ciljnih skupinah,
– število udeležencev na usposabljanjih.
Roki izvedb: 
– posodobitve programov usposabljanj so predvidene za leto 2017, 
- do konca leta 2017 250 udeležencev in v letih 2018 in 2019 450 udeležencev
– izvajanje programov je trajna naloga do konca programskega obdobja.

Poročanje MP z dne 20. 5. 2019:

Na Strokovnem usposabljanju za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje 
državnih tožilstev, ki je bilo novembra 2018, so obravnavali naslednje vsebine, povezane z 
etiko in integriteto:
– integriteta in dejavniki tveganja na sodiščih in tožilstvih,
– osebne, etične in pravne predpostavke neodvisnosti sodnika ter
– osebne, etične in pravne predpostavke neodvisnosti državnega tožilca.
Naštetim vsebinam so bile namenjene štiri učne enote.
Center za izobraževanje v pravosodju je v obravnavanem obdobju pripravil sedem izvedb 
seminarja z naslovom: Etika pravniškega poklica za sodniške pripravnike in za kandidate, ki 
bodo k pravniškemu državnemu izpitu pristopili po 19.a členu Zakona o pravniškem 
državnem izpitu. Seminarja se je udeležilo 100 pripravnikov in drugih kandidatov za pristop k 
pravniškemu državnemu izpitu.
Prav tako je Center za izobraževanje v letih 2018 in 2019 organiziral Pripravljalni seminar za
kandidate za izpit za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. 
Program pripravljalnega seminarja vsebuje tudi vsebine s področja etike in integritete.

Ukrep se izvaja.

UKREP I.3: Priprava treh spletnih brošur na temo vsakdanjega prizadevanja za osebno 
integriteto, odgovornega ravnanja pri oddaji javnih naročil ter ravnanja 
zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo z javnim sektorjem

Nosilec: MJU. 
Sodelujoči: ostala ministrstva in KPK.
Način izvedbe: 
Vsebine bodo pripravljene na poljuden, kratek in jedrnat način,  z opozorili na zakonske 
obveznosti javnih uslužbencev, z dobrimi praksami ter navedbo zakonskih ukrepov ob 
kršitvah. Pripravljena bo splošna brošura na temo osebne integritete zaposlenega v javnem 
sektorju. Prav tako je predvidena posebna brošura za tiste člane komisij, delovnih skupin, 
strokovnih svetov, ki niso javni uslužbenci, pa vendarle mora njihovo delovanje upoštevati 
javni interes. Podobno velja za določene člane upravnih in nadzornih svetov javnih zavodov, 
ki niso javni uslužbenci. Pripravljene bodo tudi spletne brošure za izvedbo postopkov  
javnega naročanja oziroma javnih razpisov, podeljevanja subvencij in državnih pomoči, v 
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katerih bodo poudarjena tveganja za korupcijo in kršitve integritete. Brošure bodo široko 
razdeljene ter objavljene na spletnih straneh ministrstev oziroma posameznih organov. 
Cilji:
Boljše poznavanje pravilnega odzivanja in ravnanja v situacijah, povezanih z nasprotjem 
interesov, darili, lobiranjem, opravljanjem dodatnih dejavnosti in nezdružljivostjo, ter visoka 
stopnja osveščenosti z vidika delovanja za integriteto v javnem sektorju.
Kazalniki: 
– gradiva na temo integritete v javnem sektorju, razdeljena vsem državnim organom ter 

samoupravnim lokalnim skupnostim in njihovim zaposlenim,
– gradiva na temo integritete v javnem sektorju, objavljena na spletu za prosto nadaljnjo 

uporabo in razdeljevanje.
Roki izvedb: 
– brošura o osebni integriteti zaposlenega v javnem sektorju: junij 2018,
– brošura o pravilnem ravnanju v postopkih javnega naročanja: junij 2018,
– brošura o ravnanju zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo z javnim sektorjem: junij 2019. 

Poročanje MJU z dne 28. 5. 2019:

Na podlagi delavnic v prvi polovici leta 2018, ki jih je s pomočjo Upravne akademije izvedel 
Transparency International Slovenija, je bila pripravljena, strokovno usklajena in oblikovana 
brošura z naslovom Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj. Z navedeno 
brošuro izpolnjujemo namen vladnih ukrepov, ki je boljše poznavanje, pravilno odzivanje in 
ravnanje v javnem sektorju, v situacijah, povezanih z nasprotjem interesov, darili, lobiranjem, 
opravljanjem dodatnih dejavnosti in nezdružljivostjo, ter visoka stopnja ozaveščenosti glede 
integritete in odgovornega ravnanja z javnimi sredstvi. Ključni pomen pri zaznavanju in 
preprečevanju korupcije ima integriteta posameznika in družbe kot celote. Vodnik je 
dobrodošel pripomoček vsakomur, ki v javnem sektorju dela na področju priprave in izvedbe 
javnih naročil. 
Brošura je bila poslana generalnim sekretariatom na ministrstvih in vsem upravam lokalne 
samouprave. Za drugo spletno brošuro z naslovom Osebna integriteta javnega uslužbenca 
zdaj še poteka strokovno in vsebinsko usklajevanje besedila, ki bo vsebovalo poudarke, 
dileme ter odgovore na vprašanja, zastavljena na delavnicah modula z navedenega 
področja. Spletni brošuri bosta koristen pripomoček vsem javnim uslužbencem, ki delo 
opravljajo na področju javnega naročanja pri državnih organih, upravah lokalnih skupnosti in 
drugih osebah javnega prava, ter tudi preostalim javnim uslužbencem. 
Dodatno so bila za potrebe izobraževanj Upravne akademije v začetku leta 2019 v 
sodelovanju s KPK izdelana interaktivna gradiva, pripravljena na osnovi izvirnih scenarijev; 
dva videa vodita gledalca skozi etične dileme pri nasprotju interesov in pri javnem 
naročanju.3

Izvedba ukrepa se podaljša do oktobra 2019.

                                                  
3 Interaktivna gradiva so objavljena na spletni strani Upravne akademije MJU, za potrebe usposabljanj 
kabinetnega osebja: 
http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/uuz_projekt_usposabljanje/integriteta_in_preprecevanje_
korupcije/ . 
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UKREP I.4: Ozaveščanje za večjo integriteto in transparentno delovanje predstavnikov  
države v nadzornih organih poslovnih subjektov, v katerih ima država
večinski delež ali prevladujoč vpliv

Nosilec: MF 
Sodelujoči: MJU, Slovenski državni holding d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH), KPK
Način izvedbe: 
MF v sodelovanju s SDH, MJU in KPK  pripravi program usposabljanj za člane nadzornih 
svetov v družbah v državni lasti oziroma pod prevladujočim vplivom države. Program se 
oblikuje po uskladitvi med deležniki ter se izvede v obdobju dveh let. Program usposabljanja 
bo SDH vključil v svoj letni načrt usposabljanj za nadzornike in ga izvedel. Ustrezna 
usposabljanja glede integritete, transparentnega razpolaganja z javnimi sredstvi ter 
preprečevanja tveganj za korupcijo so za navedene osebe pomembna zaradi prenosa znanja 
tudi na druge člane teh organov, širjenje znanja in dobrih praks z vidika integritete. 
Cilji: 
Dvig ozaveščenosti ter širitev znanja in dobrih praks z vidika integritete in preprečevanja 
tveganj za korupcijo ter proaktivno delovanje glede transparentnosti tudi v poslovnem okolju 
za omejevanje kršitev integritete in korupcije v širšem javnem sektorju.
Kazalniki: 
– program usposabljanj,
– izvedena usposabljanja.
Roki izvedb: 
– priprava programa usposabljanj: junij 2018. 
– usposabljanje: junij 2019; poročanje: enkrat letno.

Poročanje Ministrstva za finance (MF), 31. maj 2019

Na podlagi delovnih sestankov v letu 2018, na katerih so sodelovali predstavniki MF, MJU, 
KPK in Slovenski državni holding (v nadaljnjem besedilu: SDH), je zadnji omenjeni do zdaj 
za člane uprav in nadzornih svetov družb v državni lasti uspešno izvedel tri izobraževalna 
srečanja s področja integritete in preglednosti:
– 11. april 2018 – Učinkovita implementacija protikorupcijskih mehanizmov in integritete 
(deset protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti) in upravljanje z nasprotji interesov
(https://www.sdh.si/sl-si/izobrazevalni-dogodki/72/5-2018-ucinkovita-implementacija-
protikorupcijskih-mehanizmov-in-integritete-deset-proti-korupcijskih-nacel-za-podjetja-v-
drzavni-lasti-in-upravljanje-z-nasprotji-interesov);
– 22. januar 2019 – Lobiranje in vplivi na postopke ter poročanje KPK-ju o premoženjskem 
stanju
(https://www.sdh.si/sl-si/izobrazevalni-dogodki/83/lobiranje-in-vplivi-na-postopke-ter-
porocanje-kpk-ju-o-premozenjskem-stanju);
– 11. februar 2019 – Upravljanje s tveganji skladnosti poslovanja, prevar in korupcije
(https://www.sdh.si/sl-si/izobrazevalni-dogodki/84/upravljanje-s-tveganji-skladnosti-
poslovanja-prevar-in-korupcije).

SDH v letu 2019 načrtuje še izvedbo jesenskega izobraževalnega srečanja s področja 
integritete in preglednosti, kar bo tudi vsebina vseh nadaljnjih letnih programov izobraževanj, 
ki jih organizira.

Ukrep se izvaja.
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UKREP I.5: Priprava diplomatskega etičnega kodeksa 

Nosilec: MZZ. 
Način izvedbe: 
MZZ bo pripravilo osnutek kodeksa diplomatske etike glede na značilnosti, ki se nanašajo na
diplomate oziroma druge javne uslužbence.
Cilj: dvig ozaveščenosti diplomatov in drugih javnih uslužbencev.
Kazalnik: etični kodeks, sprejet in distribuiran vsem zaposlenim na MZZ.
Rok izvedbe: januar 2019

Poročanje Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), 15. maj 2019

Poteka dogovarjanje in usklajevanje med MZZ in Sindikatom slovenskih diplomatov glede 
vsebine kodeksa slovenske diplomacije na podlagi pripravljenega osnutka kodeksa. 
Prizadevajo si za dosego čim širšega soglasja vseh subjektov, katerih ravnanje bo kodeks 
predvidoma usmerjal.

Izvedba ukrepa se podaljša do konca leta 2019.

UKREP I.6: Krepitev integritete na področju znanosti in šolstva 

Nosilec: MIZŠ
Sodelujoči: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU).
Način izvedbe: 
Oblikovana bo Državna komisija za integriteto v znanosti in njeno delovanje – poudarjena bo 
njena neodvisnost. Predvidena bo kot častno razsodišče, katerega področje dela bosta 
visokošolska in raziskovalna dejavnost, določena z novelo Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD) na podlagi izhodišč Sveta za pripravo vsebinskih 
izhodišč za ustanovitev navedene državne komisije. Sprejet bo tudi kodeks etike, morale in 
integritete ter dobrih praks v znanosti. 
Dodatno – na podlagi poročila KPK o zaznavi obstoja tveganj za korupcijo v šolstvu – bo 
MIZŠ skupaj s KPK pripravilo načrt ukrepov in priporočil za odpravo ugotovljenih tveganj. Še 
naprej se bodo izvajala tudi obdobna usposabljanja ravnateljev z vsebinami s področja 
integritete.
Cilji: 
Visoka etična merila v javni raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji, sistemska 
institucionalna ureditev etičnih vprašanj v znanosti na vseh pomembnih področjih po zgledu 
drugih držav članic EU.
Kazalniki: 
– ustanovitev častnega razsodišča za znanstveno področje, 
– sprejetje in izvajanje določb ZRRD,
– načrt ukrepov in priporočil za odpravo ugotovljenih tveganj v šolstvu,
– oblikovanje in sprejetje kodeksa etike, morale in integritete ter dobrih praks v znanosti. 
Roki izvedb: 
– sprejetje določb ZRRD: december 2017,
– ustanovitev častnega razsodišča: april 2018,
– priprava načrta ukrepov za odpravo tveganj v šolstvu: junij 2018,
– kodeks etike v znanosti: december 2018.
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Poročanje MIZŠ, 16. maj 2019 

Predlog Zakona o razvojni in raziskovalni dejavnosti je bil do 18. 5. 2019 v postopku javne 
obravnave. Predvidoma bo sprejet in uveljavljen še v letu 2019. 
Poglavitne rešitve predloga  zakona  so  usmerjene  v  uresničevanje  RISS  in  s  tem  v 
zagotavljanje  razmer  za  razvoj  kakovostne  in  globalno  primerljive 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti  z  zagotavljanjem  podlag  za  ustrezno  in  stabilno  
financiranje javnih  raziskovalnih organizacij, možnosti nagrajevanja odličnih raziskovalcev, 
zagotavljanja odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov ter za skrb 
za visoko raven etičnosti in integritete v  znanosti.  Predlog tudi vzpostavlja pogoje za  
strateško načrtovanje  in  usmerjanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na najvišji ravni.

Z namenom obravnavanja etičnih vprašanj in ravnanj v znanstvenoraziskovalni dejavnosti je 
v predlogu Zakona o razvojni in raziskovalni dejavnosti, ki je bil do 18. maja 2019 v postopku 
javne obravnave, predlagana vzpostavitev Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti. Že v 
Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (v nadaljnjem besedilu: RISS) je 
bilo ugotovljeno, da raziskovalni poklic zahteva izrazit čut za odgovornost. To še zlasti velja v 
majhnem prostoru, kot je slovenski, kjer se raziskovalci pogosto znajdejo v položajih, ki bi jih 
bilo mogoče razumeti kot navzkrižje interesov ali škodovanje ugledu raziskovalne ustanove 
oziroma poklica na splošno. Zato je bil v RISS predviden ukrep (številka 28) vzpostavitve 
častnega razsodišča za znanstveno področje z vrhunskimi, nepristranskimi in etično 
neoporečnimi člani znanstvene skupnosti. Ključni namen tovrstnega razsodišča ni 
sankcioniranje, temveč spodbujanje vzpostavitve kulture integritete in etike ter opozarjanje 
na njen pomen v raziskavah. Glede na to, da se znanost spoprijema z etičnimi izzivi na 
mnogih področjih (kar znatno presega tradicionalno področje medicine in veterine), je 
tovrstna ureditev ključna za razvoj znanosti in zaupanje širše družbe vanjo. 

Potekajo aktivnosti, povezane s pripravo načrta ukrepov za odpravo tveganj v šolstvu.   

Izvedba ukrepa se podaljša do konca leta 2019.

II.  PODROČJE UKREPANJA:

JAVNE FINANCE – UPRAVLJANJE IN NADZORNI MEHANIZMI 

UKREP II.1: Prenovitev ureditve glede podeljevanja koncesij

Nosilec: MF, MOP
Način izvedbe: 
Z novimi zakonskimi rešitvami prenoviti postopek podeljevanja koncesij. Področje 
podeljevanja koncesij se na podlagi navedene pravne podlage ločuje od javno-zasebnega 
partnerstva, je pa treba nadzor nad koncesionarji uvesti tudi v praksi. 
Cilji: 
S predlogom nacionalne ureditve bosta zajamčena transparentnost v postopkih podeljevanja 
ter prožen in uravnotežen pravni okvir za podeljevanje koncesij, s katerim se zagotavljata 
pravna varnost in prosto opravljanje storitev ter se preprečuje izkrivljeno delovanje 
notranjega trga.
Kazalniki: sprejetje in uveljavitev sprememb in dopolnitev zakona ter njegovo izvajanje.
Rok izvedbe: december 2017.
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Poročanje MF z dne 20. 6. 2019:

Državni zbor RS je 31. 1. 2019 sprejel Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 9/19), s katerim se je v slovenski pravni red prenesla Direktiva 2014/23/EU o 
podeljevanju koncesijskih pogodb. Zakon ureja postopek za sklepanje nekaterih koncesijskih 
pogodb, katerih predmet je skladen z definicijo koncesije storitev ali gradenj iz predmetne 
direktive. S prenosom predmetne direktive se je poenotilo pravno ureditev sklepanja 
koncesijskih pogodb za celotno področje EU. Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah velja 
za vse koncesije storitev in koncesije gradenj nad mejno vrednostjo (trenutno nad 5.548.000 
EUR) in v primeru, ko je pobuda za sklenitev koncesijske pogodbe na strani javnega 
partnerja, koncesionar pa dejansko prevzema operativno tveganje. Zakon ne ureja 
postopkov za koncesije za negospodarske storitve splošnega pomena, koncesij za naravne 
vrednote ali koncesije, ki se podelijo vsem subjektom, ki izpolnjujejo določene pogoje za 
pridobitev koncesije, oziroma za koncesije, ki so po vsebini dovoljenja ali licence.

Ukrep je izveden.

UKREP II.2: Sprejetje, uveljavitev in izvajanje Zakona o spremembah in dopolnitvah   
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Nosilec: MP 
Sodelujoči: KPK v delu, ki se nanaša na uresničevanje določb, pa tudi preostali subjekti 
javnega sektorja in njihove uradne osebe.
Cilji in način izvedbe: 
Cilj ukrepa, ki je nadaljevanje ukrepa iz prejšnjega programa ukrepov vlade za preprečevanje 
korupcije, je sprejetje in začetek veljavnosti predloga Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (v nadaljnjem besedilu: ZIntPK-C) ter njegovo izvajanje in spremljanje izvajanja v 
praksi. Predlagane zakonske rešitve, katerih namen je izboljšati protikorupcijski pravni okvir, 
ustvariti razmere in okoliščine, s katerimi se KPK omogoča učinkovitejše delo, oziroma 
pravni okvir, v katerem se dodatno krepijo vrednote in načela, kot so integriteta, odgovornost, 
transparentnost, vladavina prava in javni interes, bodo v praksi prispevale k učinkovitejšemu 
preprečevanju oziroma omejevanju korupcije v javnem in zasebnem sektorju ter dvigu 
preglednosti delovanja javne uprave. Predvidene spremembe posegajo na naslednja 
področja: omejitve in prepovedi glede sprejemanja daril, omejitve poslovanja, nasprotje 
interesov, nadzor nad premoženjskim stanjem – vključujoč javno objavo podatkov o 
premoženjskem stanju funkcionarjev, ki zasedajo ene najbolj odgovornih položajev v državi, 
lobiranje in transparentnost porabe javnih sredstev.
Roki izvedb:
– sprejetje ZIntPK-C: december 2017,  
– izvajanje in spremljanje izvajanja zakona je po začetku veljavnosti zakona stalna naloga do 

konca programskega obdobja.

Poročanje MP, 20. maj 2019  

MP pripravlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije. Dopolnjeni predlog je konec oktobra 2018 znova posredovalo v 
strokovno usklajevanje. Prejete pripombe so bile obravnavane in usklajene z deležniki, 
dopolnjen predlog pa je bil 12. aprila 2019 posredovan v medresorsko usklajevanje. 
Ministrstvo zaključuje postopek usklajevanja pripomb, ki so jih podali sodelujoči, in bo 
dopolnjen predlog zakona predvidoma poslalo v obravnavo vladi še v prvi polovici leta 2019. 



20

Izvedba ukrepa v zvezi s sprejetjem in uveljavitvijo ZIntPK-C se podaljša do konca 
septembra 2019.

UKREP II.3: Kohezijski skladi – omejevanje korupcijskih tveganj pri porabi sredstev 
EU

Nosilec: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: 
SVRK)
Način izvedbe:
Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v pomoč pri prepoznavanju, 
preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev ter pogodb ali 
pogodbenikov. SVRK bo pri izvajanju evropske kohezijske politike na ravni RS začel 
uporabljati navedeno orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, 
ki bi bili lahko dovzetni za tveganja goljufij, navzkrižje interesov in nepravilnosti. Orodje, ki naj 
bi bilo uporaben preventivni instrument izvajanja evropske kohezijske politike, poudari 
kazalnike tveganja. 
Cilji: zmanjšanje korupcijskih tveganj pri izvajanju evropske kohezijske politike.
Kazalniki:

– uvedba uporabe orodja.
Roki izvedb: 
– uvedba uporabe orodja v sistemu evropske kohezijske politike: december 2018. 

Poročanje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK), 17. maj 2019

SVRK v vlogi organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) je 10. oktobra 2018 že četrtič 
poslala podatke iz informacijskega sistema e-MA Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: 
EK). Od 24. oktobra 2018 so podatki vidni tudi v orodju Arachne in so oziroma bodo na voljo 
akreditiranim uporabnikom. OU je v sodelovanju s posredniškimi organi ocenil, da je treba 
navodila, ki jih je decembra 2017 izdal za pomoč uporabnikom, dopolniti z bolj natančnimi 
usmeritvami glede uporabe tega orodja. Zato je bila oktobra 2018 pripravljena posodobitev 
navodil oziroma priporočil OU za uporabo orodja, priročnik za dejansko uporabo Arachna kot 
IT-orodja pa je izdala EK. Oba dokumenta sta objavljena tudi na spletni strani SVRK.
Skladno s posodobitvijo navodil za pomoč uporabnikom Arachne se OU dogovarja z EK za 
dodatno izobraževanje kontrolorjev. Izobraževanje je bilo izvedeno maja 2019. Poteka tudi 
dopolnjevanje (novelacija) podatkov iz informacijskega sistema OU v Arachne.
SVRK v vlogi OU za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, 
Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska za obdobje 2014–2020 uporablja orodje Arachne za 
oceno tveganja v postopku izbora projektov in nadzorovanju na terenu.

Uvedba uporabe orodja je opravljena in uporaba tega orodja gladko poteka.

Ukrep je izveden.
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III.  PODROČJE UKREPANJA:

TRANSPARENTNOST, GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST PRI PORABI JAVNIH 
SREDSTEV

UKREP III.1:  Krepitev integritete in transparentnosti pri postopkih  javnega naročanja

Nosilec: MJU 
Način izvedbe: 
Večja transparentnost v postopkih pravnega varstva pri javnem naročanju preko priprave in 
uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja. Na tej osnovi informatizacija postopka pravnega varstva v postopkih  
javnega naročanja z vzpostavitvijo portala e-Revizija. Nadgradnja portala javnih naročil z 
novimi zmožnostmi za dodatno preglednost na področju javnega naročanja. Izvajanje 
smernic na področju javnega naročanja, predvsem prek izobraževanj (smernice za javno 
naročanje na področju IT, gradnje). Dosledna uveljavitev sklepa vlade št. 43000-5/2017/3 z 
dne 23. marca 2017 o čim širši uporabi postopkov elektronskih dražb. Ukrep se dopolnjuje z 
ukrepom glede usposabljanj javnih uslužbencev, ki delajo na področju  javnega naročanja.
Cilji: večja transparentnost in učinkovitost postopkov javnega naročanja in revizij ter večja 
učinkovitost in smotrnost porabe javnih sredstev, predvsem prek skupnih javnih naročil in 
odprtih javnih podatkov. 
Kazalniki:
–  delež povečanja skupnih javnih naročil glede na preteklo leto,
– delež povečanja postopkov z elektronskimi dražbami,
– znesek prihranjenih javnih sredstev na letni ravni.
Roki izvedb: 
– sprejetje novele zakona: do konca junija 2018,
– preostali ukrepi so trajni.

Poročanje MJU, 17. maj 2019

V informacijskem sistemu e-JN je v letu 2018 šest naročnikov skupaj izvedlo 111 
elektronskih obratnih dražb za nakupe blaga in storitev. Leta 2017 so bile objavljene 104 
elektronske obratne dražbe, od katerih jih je bilo izvedenih 58. Število izvedenih elektronskih 
dražb se torej počasi povečuje. Na podlagi pregleda najnižjih ponudbenih cen zaključenih 
obratnih dražb je bil ocenjen 19,22-odstotni povprečni prihranek glede na najnižje cene pred 
začetkom obratne dražbe. Kljub Sklepu Vlade RS št. 43000-5/2017/3 z dne 23. marca 2017 
naročniki elektronske obratne dražbe povečini še vedno uporabljajo zgolj v manjšem obsegu, 
nekateri organi državne uprave pa sistema sploh ne uporabljajo, zato bo MJU v letu 2019 
znova izvajalo usposabljanja za uporabo sistema e-JN. 
MJU v letu 2019 izvaja postopke za osem predmetov skupnih naročil. To so javna naročila, ki 
so se predhodno že izvajala kot skupna javna naročila po sklepu vlade oziroma kot skupno 
javno naročilo po pooblastilu. Veljavne krovne pogodbe oziroma krovni okvirni sporazumi 
prenehajo veljati v letih 2019 in 2020, zaradi česar je treba izvesti nove postopke oddaje 
javnih naročil. V letu 2018 so bila oddana vsa začeta skupna naročila (prav tako osem 
naročil) razen dveh, od katerih je bilo eno oddano v začetku leta 2019, drugo pa se v skladu 
s predvideno časovnico letos še nadaljuje. Dodatno predvideni skupni javni naročili za zdaj 
nista izvedeni, predvsem zaradi rezultatov strokovnega dialoga oziroma ugotovitev iz 
predhodnih raziskav trga. Na področju zdravstva se je skupno javno naročanje izvajalo, kot 
je zapisano v poročanju pri ukrepu v točki III.2. 
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Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja (ZPVPJN-B) iz leta 2017 se izvajajo aktivnosti za vzpostavitev portala 
eRevizija. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno 28. decembra 2018, postopek 
javnega naročanja je zaključen, izvajalec pa je začel aktivnosti za vzpostavitev portala. Vodi 
jih upravljavec portala eRevizija, javno podjetje Uradni list RS, d. o. o., ki mora portal 
eRevizija vzpostaviti do 30. septembra 2019. MJU v predrevizijskem, revizijskem in 
pritožbenem postopku izvaja aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejetjem Pravilnika o portalu 
eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov, ki bo sprejet v prvi polovici leta 2019.

Ukrep se izvaja.

UKREP III.2:  Zdravstvo – odprava tveganj za kršitve integritete in korupcijo prek   
skupnih javnih naročil

Nosilca: MZ, MJU. 
Sodelujoči: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.
Način izvedbe: 
Gre za nadaljevanje in nadgraditev ukrepov, ki so bili že zastavljeni s programom vlade 
2015–2016, in sicer izvajanje javnega naročanja zdravil in medicinskih pripomočkov, za 
katere se ugotovi, da je to strokovno utemeljeno ter hkrati gospodarno kot skupno javno 
naročanje. Poleg tega je treba zagotoviti učinkovito delovanje in uporabo spletne baze cen 
zdravil in medicinskih pripomočkov »Intravizor« kot eno od podlag za preverjanje trga v 
postopkih javnih naročil. Podatki o cenah materialov so predvsem v pomoč direktorjem 
zdravstvenih zavodov in drugim odgovornim osebam za nabavo pri odgovornem in 
gospodarnem odločanju glede nabav materiala ter oblikovanja ocenjene vrednosti 
posameznega javnega naročila, hkrati pa so tudi dobro pogajalsko izhodišče naročnikov pri 
izvajanju novih postopkov javnega naročanja. V spletni program so zdaj zajeti podatki vseh 
bolnišnic in treh zdravstvenih domov, postopoma se bodo dodajali podatki tudi preostalih 
zdravstvenih domov.
Cilji: najboljša poraba javnih sredstev – kar pomeni doseganje ustrezne oziroma najboljše 
kakovosti za razpoložljivi denar, standardizacija medicinskih pripomočkov – kar pomeni 
oblikovanje enotnih tehničnih specifikacij, transparentno delovanje v vseh fazah javnega 
naročanje in izvajanja nabav.
Kazalniki:
– število in vsebina novih skupnih javnih naročil na področju zdravstva,
– znesek prihranjenih javnih sredstev.
Roki izvedb: izvedba je neprekinjena.

Poročanje Ministrstva za zdravje (MZ), 17. maj 2019

V obdobju od 1. julija 2018 do 30. aprila 2019 izvedene v nadaljevanju navedene aktivnosti 
skupnih javnih naročil zdravil, igel, rokavic, plenic, katetrov in materiala za interventno 
kardiologijo (žilnih opornic) ter upravljanja s skupno bazo cen zdravil in medicinskih 
pripomočkov Intravizor: 
1. Skupno javno naročilo zdravil z oznako ODZDR-6/2015
MZ in MJU sta junija 2018 začela pripravljalne aktivnosti za izvedbo drugega odpiranja 
konkurence skupnega javnega naročanja zdravil. MZ je do 3. avgusta 2018 zbralo podatke o 
veljavnosti posameznih okvirnih sporazumov, sklenjenih med bolnišnicami in dobavitelji na 
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podlagi prvega odpiranja konkurence, ki je bilo izvedeno 12. decembra 2017. V skladu s 
prejetimi podatki je MZ bolnišnice pozvalo k sklenitvi dodatkov k posameznim okvirnim 
sporazumom, s katerimi je bil določen nov enotni datum veljavnosti posameznih okvirnih 
sporazumov. Pri pripravi novega strokovnega dela dokumentacije je bil pripravljen tudi nov 
ponudbeni predračun. Bolnišnice so bile 18. oktobra 2018 pozvane k posredovanju novih 
okvirnih šestmesečnih količin za obdobje odpiranja konkurence št. 2. 
Dobavitelji, kandidati na podlagi sklenjenih krovnih okvirnih sporazumov, so bili 16. 
novembra 2018 povabljeni k predložitvi novih ponudb. Odločitev o oddaji naročila za skupno 
728 sklopov zdravil v skupni vrednosti 29.340.783,55 evra (z DDV) je bila ponudnikom 
poslana 4. januarja 2019. 
Dobave zdravil se izvajajo.
Veljavnost posameznih okvirnih sporazumov je usklajena z veljavnostjo krovnih okvirnih 
sporazumov posameznih dobaviteljev. Krovni okvirni sporazumi  skupnega javnega naročila 
zdravil se iztečejo konec junija oziroma v prvem tednu julija 2019.
2. Skupno javno naročilo igel z oznako ODIGLE-9/2016
Naročnik je 8. junija 2018 sprejel odločitev o neoddaji naročila, ker je ugotovil, da javnega 
naročila v obsegu in na način, kot je določen v predmetnem postopku, ne potrebuje več. 
3. Skupno javno naročilo rokavic z oznako ODROK-7/2016
Dobave rokavic se izvajajo. 
4. Skupno javno naročilo plenic z oznako ODPLE-4/2016
Dobave plenic se izvajajo. 
5. Skupno javno naročilo katetrov z oznako ODKAU-26/2016
Dobave katetrov se izvajajo. 
6. Skupno javno naročilo materiala za interventno kardiologijo (žilne opornice)
Naročnik je junija 2018 sprejel sklep o izvedbi novega postopka skupnega javnega naročila. 
Izvedba skupnega javnega naročila materiala za interventno kardiologijo je bila prenesena 
na bolnišnično raven, kjer vlogo pooblaščenega naročnika, ki vodi postopek javnega 
naročila, prevzame bolnišnica, ki ima za posamezen predmet javnega naročanja izkazane 
največje potrebe (okvirna letna količina) in za izdelke, ki bodo predmet skupnega javnega 
naročila, že dosega najugodnejšo (najnižjo) ceno v primerjavi z drugimi bolnišnicami, ki bodo 
sodelovale pri skupnem javnem naročanju.
7. Skupna baza cen Intravizor
Baza podatkov se v časovnih presledkih osvežuje na podlagi podatkov, ki jih sporočajo 
bolnišnice, kar pomeni, da so stalno dostopni dejanski podatki o zdravstvenem materialu, 
nabavljenem v posamezni bolnišnici, hkrati pa so razvidne tudi nabavne cene in morebitne 
razlike oziroma odstopanja v cenah za posamezne bolnišnice. Zadnja posodobitev aplikacije 
je bila izvedena 5. marca 2019. V skupnem naboru cen so zbrani podatki iz vseh bolnišnic 
ter 14 zdravstvenih domov. V zdajšnji različici skupnega nabora podatkov so zbrani podatki 
za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018. 
Za zagotovitev razvoja Intravizorja je predvideno tudi povezovanje s preostalimi nabori 
podatkov o cenah zdravstvenega materiala na ravni Evropske unije.
Intravizor je odlična podlaga za odločitve v bolnišnicah o tem, kako izvajati javno naročanje 
medicinskih materialov, in podlaga za vpeljavo skupnega javnega naročanja. Hkrati je tudi 
izkaz preglednosti javnega naročanja in porabe sredstev za ta namen.

Poročanje MJU, 17. maj 2019
V obdobju od 1. julija 2018 do 30. aprila 2019 je MJU v sodelovanju z MZ in drugimi 
sodelujočimi znova začelo postopek oddaje javnega naročila za interventno kardiologijo 
(stenti). Naročilo naj bi bilo oddano v konkurenčnem postopku s pogajanji kot nadaljevanje 
oddaje naročila iz predhodnega odprtega postopka. Sprejet je bil sklep o izvedbi skupnega 
javnega naročila, začeli so pripravljati osnutek razpisne dokumentacije, vendar MJU ni 
prejelo vsebinskih podlag za nadaljevanje postopka. 
Jeseni 2018 je bilo izvedeno tudi vnovično (drugo) odpiranje konkurence za nakup zdravil 
med podpisniki krovnih okvirnih sporazumov. Na podlagi tega so bili v začetku leta 2019 
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podpisani aneksi, po katerih so lahko bolnice začele naročati zdravila skladno z izvedenim 
odpiranjem konkurence. Izvedeno vnovično odpiranje konkurence je bilo zadnje od 
sklenjenih krovnih okvirnih sporazumov, saj ti prenehajo veljati junija 2019. MJU je v 
sodelovanju z MZ v začetku leta 2019 sprejelo tudi odločitev za še neoddane sklope v 
naročilu za nakup zdravil. Naročilo v določenih sklopih bodisi ni bilo oddano (ni bilo ponudb, 
vse ponudbe so bile označene kot nedopustne) ali pa so bile zavrnjene vse ponudbe 
(naročnik naročila v obsegu in na način, kot je bil določen v teh sklopih, ne potrebuje več). S 
tem je naročilo za nakup zdravil v celoti zaključeno.
Na področju zdravstva ni bilo določenih novih skupnih javnih naročil.

Ukrep se izvaja.

UKREP III.3: Zagotovitev učinkovitega gospodarjenja z državnimi nepremičninami

Nosilec: MJU. 
Način izvedbe: 
Sprejetje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki 
uveljavlja načela gospodarnosti, odplačnosti, enakega obravnavanja, preglednosti in javnosti 
ter na tej podlagi vzpostavitev orodja – programa »Gospodar«, prek katerega bo 
zagotovljeno evidentiranje državnega nepremičnega premoženja prek enega samega 
programa (izvzet bo program »Urbar« ki ga je vzpostavil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Slovenije (SKZG), bosta pa oba med seboj povezana). Takšen način evidentiranja podatkov 
bo omogočil transparentnost, predvsem pa lažje gospodarjenje z nepremičninami. Vzpostavil 
se bo interni trg (seznam praznih in seznam odvečnih nepremičnin). Program bo omogočal 
spremljanje stroškov (podatki o pogodbah tudi za najete prostore) in olajšal selitve organov. 
Omogočal bo javni vpogled, tako da bo v določenem delu na voljo tudi javnosti (fizične in 
pravne osebe). 
Cilji: transparentno in učinkovito gospodarjenje z državnimi nepremičninami.
Kazalniki:
– sprejet in uveljavljen zakon,
– program »Gospodar«.
Roki izvedb: 
– sprejetje zakona: do decembra 2017, 
– vzpostavljeno orodje: do junija 2018.

Poročanje MJU, 17. maj 2019

V obdobju od 1. julija 2018 do 30. aprila 2019 je za IS Gospodar potekala izdelava projekta 
za izvedbo. Pregledal ga je tudi preizkušeni revizor informacijskih sistemov in rezultat 
pregleda je Neodvisno revizijsko poročilo o pregledu dokumenta – projekt za izvedbo (PZI) 
za izdelavo informacijskega sistema IS Gospodar (centralna evidenca nepremičnin) št. 
01/03-2019. Glede na poudarjena tveganja v revizijskem poročilu so bili pripravljeni scenariji 
za nadaljevanje projekta, in sicer bo orodje IS Gospodar vzpostavljeno nekoliko pozneje, do 
decembra 2021; s tem orodjem bo izvedena migracija podatkov iz programa CEN2 in 
zagotovljeno orodje za pripravo načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem. Omogočalo bo tudi 
javni vpogled tako, da bo javnost pridobila podatek o upravljavcu nepremičnine v lasti 
Republike Slovenije.  

Rok izvedbe se podaljša do decembra 2021.
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UKREP III.4: Optimizacija financiranja nevladnih organizacij

Nosilec: MJU

Način izvedbe: 

Pri optimizaciji sodelovanja države in nevladnih organizacij bo treba posebno pozornost 
nameniti javnemu financiranju, ki mora dosledno upoštevati načela transparentnosti, 
učinkovite porabe, zagotavljanja javne koristi, kakovosti in ekonomičnosti. Vsi javni razpisi in 
pozivi za nevladne organizacije morajo biti ciljno naravnani, pri čemer morajo njihovi cilji 
izhajati iz ciljev javnih politik na posameznih področjih ter prepoznanih potreb države. MJU 
bo v ta namen pripravilo priporočila.
Cilji: zagotoviti transparentnost in zmanjšanje tveganj za nesmotrno in neučinkovito porabo 
javnih sredstev, tudi pri financiranju nevladnih organizacij.
Kazalniki: 
– pripravljena priporočila za transparentnost financiranja nevladnih organizacij.
Rok izvedb: 
– priporočila: december 2018.

Poročanje MJU, 22. maj 2019 

Za večjo transparentnost objav dokumentov iz javnih razpisov bo primarno poskrbljeno v 
okviru vladnega strateškega projekta GOV.SI (enotni spletni portal državne uprave), Ko bo 
namreč zaživel skupni portal GOV.SI (predvidoma poleti), bo vzpostavljeno enotno spletno 
mesto tudi za objavo javnih razpisov. Tako bodo na enem mestu objavljeni vsi razpisi v 
državni upravi z možnostjo filtracije iskanja kot tudi možnostjo naročanja na obveščanje o 
novih objavljenih razpisih. V tem delu je že pripravljen predlog tako imenovane osebne 
izkaznice javnega razpisa za potrebe preglednosti in standardizirane objave podatkov o 
javnih razpisih na portalu GOV.SI.

Priporočila za javne institucije z usmeritvami glede obveznega zagotavljanja transparentnosti 
pri financiranju nevladnih organizacij, bodo izdelana na podlagi gradiv nevladne organizacije 
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) v obliki plakata, 
ki bo poslan ministrstvom, lokalnim skupnostim in vsem, ki podeljujejo proračunska sredstva 
za potrebe javnih razpisov. 

Izvedba ukrepa se podaljša do oktobra 2019.

UKREP III.5: Sistemska ureditev oziroma dopolnitev ureditve delovanja in financiranja 
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij z namenom odprave 
tveganj za korupcijo in neracionalno porabo finančnih sredstev

Nosilci:  MDDSZ, MIZŠ 
Sodelujoči: RS in KPK.
Način izvedbe: 
Analiza zdajšnje pravne ureditve z namenom prepoznave pomanjkljivosti ter nedorečenosti, 
ki so v pomanjkanju mehanizmov za preprečevanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve 
etike in integritete, oblikovanje osnutka ustrezne pravne podlage z določitvijo meril in 
kriterijev za dodeljevanje namenskih sredstev financiranja invalidskih, humanitarnih in 
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športnih organizacij ter ustanovitev mehanizma, postopka in organa za zunanji in neodvisen 
nadzor nad delovanjem teh organizacij, tudi v skladu s priporočili RS. V pripravi je Zakon o 
Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o FŠO in FIHO).
Cilji: priprava in izvajanje normativnih aktov tako, da bo v normativnem ter izvedbenem 
pomenu zagotovljena transparentnost postopkov ter porabe finančnih sredstev humanitarnih, 
invalidskih in športnih organizacij.
Kazalniki: 
–  izvedena analiza s prikazom pomanjkljivosti sedanje ureditve,
– vsebinsko ustrezni predlogi normativne ureditve, ki bodo upoštevali ureditev v pomenu 

integritete delovanja in transparentnosti (Zakon o FŠO in FIHO).
Rok izvedbe:  december 2018

Poročanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
15. maj 2019

Delovna skupina na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: 
MIZŠ) za pripravo novega zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij (v nadaljnjem besedilu: FIHO) in Fundaciji za financiranje športnih organizacij (v 
nadaljnjem besedilu: FŠO), v kateri sodelujejo tudi predstavniki MDDSZ, je imela doslej 13 
sej, njihov bistveni cilj pa je urediti delo ter financiranje obeh fundacij tako, da bo 
zagotovljena preglednost. 

Poročanje MIZŠ, 16. maj 2019 

V pripravi je Zakon o fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji in o fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki 
podrobneje ureja področje imenovanja članov FIHO in FŠO ter vsebuje tudi protikorupcijske 
klavzule. Delovna skupina za pripravo tega zakona nadaljuje izvajanje aktivnosti po 
časovnici, ki predvideva, da bodo spremembe zakona sprejete in uveljavljene do konca tega 
koledarskega leta.

Izvedba ukrepa se podaljša do konca leta 2019.

IV.  PODROČJE UKREPANJA:

POVEČANJE TRANSPARENTNOSTI IN UČINKOVITOSTI PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN 
VODENJU POSTOPKOV 

UKREP IV.1: Modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov – aplikacija 
MOPED

Nosilec: SVZ 
Sodelujoči: MJU
Način izvedbe: 
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Aplikacija MOPED bo nadomestila sedanji Register predpisov Slovenije (RPS). Gre za 
modularno orodje za vodenje podatkov o predpisih Republike Slovenije in pravnih aktih EU, 
pripravo predpisov z vsemi zahtevanimi obrazložitvami in presojami posledic, katerega glavni 
cilj je izboljšanje kakovosti procesa priprave predpisa, predvsem z vidika preglednosti, 
jasnosti in predvidljivosti. Poleg priprave bo orodje zajemalo tudi časovne elemente 
načrtovanja priprave predpisa z vidika upoštevanja načel Resolucije o normativni dejavnosti, 
poleg tega bo v prvi vrsti zagotovljena sledljivost med različnimi verzijami določenega 
predloga predpisa in dosledna objava vseh predlogov predpisov. 
Cilji: Večja stopnja transparentnosti pri sprejemanju predpisov 
Kazalniki: 

– uveljavljena aplikacija MOPED, 
– odstotek zvišanja spletno objavljenih predlogov predpisov glede na preteklo leto.

Rok: December 2017

Poročanje Službe Vlade RS za zakonodajo (SVZ), 17. maj 2019   
               
Razvoj potrebnih funkcionalnosti programa MOPED se zaključuje, prav tako pa tudi 
integracija z informacijskim sistemom vlade. V juniju 2019 bo preverjanje delovanja njegove 
funkcionalnosti v samem sistemu in tudi v povezavi z drugimi programi.
Ker želimo, da bi javni uslužbenci novi sistem uporabljali brez težav, je eden izmed ciljev 
prenove tudi ta, da sistem mnogotere in sorazmerno zapletene postopke priprave predpisov 
naredi enostavnejše in uporabnike po korakih vodi do cilja. Za to je potreben intuitivni 
uporabniški vmesnik, ki bo zagotavljal kar najboljšo uporabniško izkušnjo. Pred prehodom 
sistema v uporabo, ki je načrtovan za konec leta 2019, zato nameravamo izvesti še 
izboljšave uporabniškega vmesnika ter zadnja obremenilna in varnostna preverjanja.

Izvedba ukrepa se podaljša do konca leta 2019.

UKREP IV.5: Javnosti zagotoviti možnost spremljanja reševanja upravnih postopkov 
pri ministrstvih in upravnih enotah

Nosilec: MJU
Način izvedbe: Razen redkih enakih organov (npr. upravnih enot) se za spremljanje 
reševanja postopkov praviloma uporabljajo različne informacijske rešitve. To vpliva na 
zanesljivost, razpoložljivost, popolnost in kakovost podatkov. Z redno objavo podatkov na 
spletu bodo zainteresirani javnosti omogočeni pregledno spremljanje in nadzorovanje dela 
organa, konkurenčnost in primerljivost dela med organi, uporabniki pa se bodo lahko na 
podlagi objavljenega časa za reševanje konkretne upravne zadeve (morebitnih zaostankov) 
tudi odločali, kje bodo uveljavljali svoje pravice, če jih pri tem ne omejujejo pravila krajevne 
pristojnosti.
Cilji: posodobitev spremljanja reševanja upravnih postopkov pri ministrstvih in upravnih 
enotah z namenom večje transparentnosti ter zagotavljanje lažjega poslovanja in nadzora za 
predstojnike ter nadzorne institucije.
Kazalnik: delež ministrstev in upravnih enot z vzpostavljenim sistemom spremljanja 
reševanja upravnih postopkov.
Rok izvedbe: junij 2018.

Poročanje MJU, 13. junij 2019:

Ministrstvo za javno upravo je z namenom izvajanja ukrepa, ki zadeva omogočanje 
spremljanja reševanja upravnih postopkov pri ministrstvih in upravnih enotah, v okviru 
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notranjih virov zagotovilo informacijsko podporo oddajanju letnih poročil upravnih organov, 
na podlagi katerih bo pripravljeno zaključno poročilo o reševanju upravnih zadev v tekočem 
letu. Zastavljeni cilji se bodo izvedli s spletno objavo letnega poročila, v okviru katerega bo 
ministrstvo tudi opozorilo na najzanimivejše podatke (infografika), ter s proučitvijo možnosti, 
da bi se poročila zajemala v največji mogoči meri avtomatizirano in večkrat letno. Podatki o
upravnih postopkih se bodo objavili tudi na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI s 
čimer bo tako organom kot tudi širši javnosti in medijem omogočena analiza posameznih 
upravnih postopkov.

Ministrstvo je posebno pozornost namenilo tudi načrtovanju zagotavljanja osnovnega 
sistema za evidentiranje dokumentarnega gradiva (sistem Krpan) na način, da bo omogočal 
sistemsko prednastavljeno evidentiranje statistično pomembnih podatkov o upravnih 
postopkih.

Izvedba ukrepa se podaljša do konca leta 2019.
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PREGLED STANJA UKREPOV PO PODROČJIH UKREPANJA OD JULIJA 2018
DO KONCA APRILA 2019 (modro so označeni v prejšnjih poročevalnih obdobjih 
zaključeni ukrepi)

PODROČJE 
UKREPANJA

UKREP NOSILEC
in
SODELUJOČI

ROK 
IZVEDBE

STANJE
UKREPA

I. UTRJEVANJE IN DVIG 
OZAVEŠČENOSTI
JAVNIH 
USLUŽBENCEV 
IN FUNKCIONARJEV 
NA PODROČJU 
INTEGRITETE
IN 
TRANSPARENTNOSTI

Usposabljanje za 
javne uslužbence 
in funkcionarje v 
državnih organih, 
upravah lokalnih 
skupnosti in 
drugih osebah 
javnega prava

MJU
MNZ

KPK

Do konca leta 
2017:
vsaj 300 
udeležencev,
v letih 2018
in 2019
vsaj 600
udeležencev
Oktober 2019
(elektronski 
vprašalnik)

UKREP
SE
IZVAJA – trajne 
narave

Ozaveščanje  
pravosodnih 
organov in 
pravosodnih 
poklicev v širšem 
smislu na 
področju
zagotavljanja etike 
in integritete

MP Do konca leta 
2017:
250 
udeležencev,
v letih 2018
in 2019
450
udeležencev

UKREP
SE
IZVAJA-trajne 
narave

Priprava treh 
spletnih brošur, na 
temo 
vsakodnevnega 
prizadevanja za 
osebno integriteto, 
odgovornega 
postopanja pri 
oddaji javnih 
naročil ter 
ravnanja zunanjih 

MJU Junij 2018
(2 brošuri)

Oktober 2019
(ena brošura)

DELNA IZVEDBA 
UKREPA
SE PODALJŠA 
DO KONCA 
OKTOBRA 2019
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strokovnjakov, ki 
sodelujejo z 
javnim sektorjem
Ozaveščanje za 
večjo integriteto in 
transparentno 
delovanje 
predstavnikov 
države v 
nadzornih organih 
poslovnih 
subjektov, v 
katerih ima država 
večinski delež ali 
prevladujoč vpliv 

MF  
Program: Junij 
2018
Usposabljanja: 
Junij 2019

UKREP
SE
IZVAJA - trajne 
narave

Priprava 
diplomatskega 
etičnega kodeksa 

MZZ Maj 2018 IZVEDBA 
UKREPA
SE 
PODALJŠA DO 
KONCA LETA 
2019

Krepitev 
i n t e g r i t e t e  n a  
področju znanosti 
in šolstva

MIZŠ December 
2017
Sprejem 
določb Zakona 
o raziskovalni 
in razvojni 
dejavnosti
April 2018
(ustanovljeno 
častno 
razsodišče)
Junij 2018
(načrt ukrepov 
za odpravo 
tveganj v 
šolstvu)
December 
2018
(Kodeks etike 
v znanosti)

IZVEDBA 
UKREPA SE
PODALJŠA
DO KONCA LETA 
2019

II. JAVNE FINANCE –
UPRAVLJANJE IN 
NADZORNI 
MEHANIZMI

Prenovitev 
ureditve glede 
podeljevanja 
koncesij

MF, MOP December 
2017

U K R E P  J E  
IZVEDEN
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Pristojnost 
Računskega 
sodišča za delni 
nadzor nad delom 
Banke Slovenije

MF Banka 
Slovenije
Računsko 
sodišče
KPK

U K R E P  J E  
IZVEDEN

Sprejem, 
uveljavitev in 
implementacija 
določb Zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah 
Zakona o 
integriteti in 
preprečevanju 
korupcije

MP December 
2017
(sprejem 
zakona)

IZVEDBA 
UKREPA SE
PODALJŠA
DO KONCA 
SEPTEMBRA 
2019

Vzpostavitev 
registra dejanskih 
lastnikov podjetij 
na podlagi Zakona 
o preprečevanju 
pranja denarja

MF, MGRT AJPES UKREP JE 
IZVEDEN

Povečanje 
transparentnosti in 
krepitev integritete 
poslovnega okolja

MP AJPES U K R E P  J E  
IZVEDEN

Kohezijski skladi -
omejevanje 
korupcijskih 
tveganj pri porabi 
EU sredstev

SVRK December 
2018
(uvedba 
uporabe 
orodja)

UKREP JE 
IZVEDEN

III. TRANSPARENTNOST, 
GOSPODARNOST IN 
UČINKOVITOST PRI 
PORABI JAVNIH 
SREDSTEV

Krepitev 
integritete in 
transparentnosti 
pri postopkih 
javnega naročanja

MJU Konec junija 
2018
Kontinuirano

UKREP SE
IZVAJA-trajne 
narave

Zdravstvo –
odprava tveganj 
za kršitve 
integritete in 
pojave korupcije 
preko skupnih 

MZ, MJU Kontinuirano

Poročanje 1x 
letno

UKREP SE
IZVAJA-trajne 
narave
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javnih naročil

Zagotovitev 
učinkovitega 
gospodarjenja z 
državnimi 
nepremičninami

MJU December 
2017
(sprejem 
zakona)

Junij 2018
(aplikacija 
Gospodar)

IZVEDBA 
UKREPA
SE PODALJŠA
DO DECEMBRA 
2021

Krepitev 
integritete in 
odgovornega dela 
sodnih 
izvedencev, 
cenilcev in 
tolmačev

MP U K R E P  J E  
IZVEDEN

Optimizacija 
financiranja 
nevladnih 
organizacij

MJU December 
2018

IZVEDBA 
UKREPA 
SE PODALJŠA 
DO OKTOBRA 
2019

Sistemska 
ureditev oziroma 
dopolnitev 
ureditve delovanja 
in financiranja 
invalidskih, 
humanitarnih in 
športnih 
organizacij z 
namenom 
odprave tveganj 
za korupcijo in 
neracionalne 
porabe finančnih 
sredstev 

MDDSZ, MIZŠ December 
2018

IZVEDBA 
UKREPA SE
PODALJŠA
DO KONCA LETA 
2019

IV. POVEČANJE 
TRANSPARENTNOSTI 
IN UČINKOVITOSTI 
PRI PRIPRAVI 
PREDPISOV IN 
VODENJU 
POSTOPKOV 

Zagotavljanje 
pravice do 
javnosti sojenja –

MP CILJ UKREPA JE 
BIL DOSEŽEN NA 
DRUG NAČIN
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priprava zakona 
Modularno 
ogrodje za 
pripravo 
elektronskih 
dokumentov –
aplikacija MOPED 

SVZ Junij 2019 IZVEDBA
UKREPA SE
PODALJŠA
DO KONCA LETA 
2019

MSP test –
orodje za 
izvajanje ocene 
učinkov 
predpisov na 
gospodarstvo, v 
okviru e-
Demokracije, na 
voljo tudi 
javnosti 

MJU
MGRT

December 
2017

UKREP JE 
IZVEDEN

Zakonodajna sled 
pri pripravi 
občinskih 
predpisov

MJU združenja 
občin

UKREP JE 
IZVEDEN

Zagotoviti javnosti 
možnost 
spremljanja 
reševanja 
upravnih 
postopkov pri 
državnih organih

MJU IZVEDBA 
UKREPA SE
PODALJŠA
DO KONCA LETA 
2019

Večja 
transparentnost in 
učinkovitost v 
zvezi s postopki 
za pridobitev 
gradbenih 
dovoljenj

MOP UKREP JE 
IZVEDEN
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