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I.   UVOD
 
1.  

GRECO je sprejel Poročilo o prvem krogu ocenjevanja za Slovenijo na svojem 4. plenarnem 
zasedanju (12-15 December 2000). Poročilo (Greco Eval I Rep (2000) 3E), ki vsebuje 12 
priporočil Sloveniji, je bilo objavljeno 15.marca 2001.  

 
2. V Poročilu o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil (Greco RC-I (2003) 1E) je bilo 

ugotovljeno, da je bilo devet od dvanajstih priporočil (i-vii, x in xi) ustrezno uresničenih, medtem 
ko so bila tri od teh priporočil le delno uresničena (viii, ix in xii) in je GRECO zahteval dodatne 
informacije v zvezi z njihovim uresničevanjem.  Dodatne zahtevane informacije so bile 
predložene dne 20.septembra 2004 in dne 12.aprila 2005.  Slovenija je predložila tudi dodatne 
informacije v zvezi z izpolnjevanjem priporočila viii v času 23. (17. – 20. maja 2005), 24. 
(27.junija – 1.julija 2005) in 25. (10. – 14. oktobra 2005) plenarnega zasedanja GRECO. 

 
3. V Dodatku k Poročilu o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil (GRECO RC-I 

(2003) 1E Addendum) je bilo ugotovljeno, da je bilo od treh preostalih priporočil priporočilo ix 
ustrezno uresničeno, priporočili viii in xii pa sta ostali delno uresničeni.  GRECO je zahteval 
dodatne informacije v zvezi z uresničevanjem priporočila viii.  Slovenija je predložila te dodatne 
informacije 22. in 27.februarja 2006. 

 
4. V skladu z 9.1. točko 31. člena Poslovnika GRECO je cilj sedanjega Dodatka k Poročilu o 

Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v prvem ocenjevalnem obdobju ocena 
uresničevanja priporočila viii na podlagi dodatnih informacij, omenjenih v prejšnjem odstavku. 

 
 
II.  ANALIZA 
 
 Priporočilo viii 
 
5. GRECO je Sloveniji priporočil, da zagotovi, da informacijam, ki jih ustreznim organom pošilja 

parlamentarna Komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo, sledijo učinkovite sankcije proti tistim funkcionarjem, ki so kršili zakon.  V zvezi s 
tem priporoča, da je omenjena komisija obveščena o rezultatih postopka, uvedenega proti 
takšnim funkcionarjem.  

 
6. GRECO obnavlja, da je v RC-poročilu ugotovil, da bi uresničeni Zakon o preprečevanju 

korupcije, vključno z ustanovitvijo Komisije (za preprečevanje korupcije) kot mehanizma za 
nadzor nad uresničevanjem zakona, predstavljal izpolnitev zahtev iz priporočila viii.  Vendar 
zaradi namena, da se ukine Komisija za preprečevanje korupcije (ki med drugim nadzoruje 
nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo funkcionarjev), GRECO brez 
dodatnih informacij ne more zaključiti, da je bilo priporočilo viii uresničeno v celoti.  Natančneje, 
GRECO je zaskrbljen, da bi lahko načrtovana ukinitev Komisije znatno oslabila nadzor nad 
nezdružljivostjo funkcij, omenjen v tem priporočilu. 

 
7. Slovenske oblasti so sedaj poročale, da je bil Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 

s pridobitno dejavnostjo sprejet v parlamentu 10.februarja 2006 (v nadaljevanju: Zakon o 
nezdružljivosti) in da še ni začel veljati.1 Zakon vsebuje obveznost funkcionarjev, da poročajo o 
premoženjskem stanju, določa omejitve pri prejemanju daril, opredeljuje nezdružljivost funkcij s 

                                                 
1 Zakon je bil objavljen v Uradnem listu (Št. 20)  24. februarja 2006. 
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drugimi pridobitnimi dejavnostmi in omogoča sankcioniranje funkcionarjev, ki ne upoštevajo 
predpisanih zahtev.  Zakon o nezdružljivosti funkcij ukinja Komisijo za preprečevanje korupcije 
in zadolžuje parlamentarno komisijo za nadzor nad  premoženjskim stanjem funkcionarjev.  

 
8. GRECO  se je seznanil z vsebino poročila slovenskih oblasti.  Iz njega je razvidno, da se bo s 

sprejemom Zakona o nezdružljivosti funkcij in z njegovo uveljavitvijo z nadzorom 
premoženjskega stanja začela ukvarjati ukvarjala parlamentarna komisija. 

 
9. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo viii uresničeno na zadovoljiv način. 
 
 
III ZAKLJUČEK 
 
10. Glede zaključkov iz Poročila o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v prvem 

ocenjevalnem obdobju in glede na zgoraj omenjeno GRECO ugotavlja, da je Slovenija 
zadovoljivo uresničila priporočilo viii. 

 
11. Nazadnje GRECO opozarja, da je bila ustanovitev posebnega organa za splošno usklajevanje 

protikorupcijske strategije v Sloveniji zelo pomembna v zvezi s prvim priporočilom Prvega kroga 
ocenjevanja za Slovenijo (Greco Eval I Rep (2000) 3E), kjer je GRECO ugotovil, da je Slovenija 
izpolnila to priporočilo (Greco RC-I (2003) 1E). V tem kontekstu GRECO znova opozarja na 
zaskrbljenost, omenjeno v (prvem) Dodatku k Poročilu o Republiki Sloveniji in njenem 
izpolnjevanju priporočil (Greco RC-I (2003) 1E Addendum) glede namena slovenskih oblasti, da 
ukinejo Komisijo za preprečevanje korupcije in možnosti, da bi to lahko imelo negativne 
posledice za celotno usklajevanje protikorupcijske strategije v Sloveniji. Slovenske oblasti so 
27.februarja 2006  predložile informacije, v katerih so poudarile, da je zakonodajalec sedaj 
izbral drugačen pristop glede nadzora nad nezdružljivostjo opravljanja funkcij, odprtosti in 
transparentnosti delovanja javnega sektorja in preprečevanja korupcije.  GRECO se je seznanil 
z navedeno informacijo in bi bil hvaležen za obveščanje o konkretnih postopkih za zagotovitev 
usklajevanja protikorupcijske strategije v Sloveniji v prihodnosti. 

 
12. Sprejem sedanjega Drugega Dodatka k Poročilu o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju 

priporočil zaključuje Prvi krog ocenjevanja postopkov izpolnjevanja priporočil Republike 
Slovenije 
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