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• Urad za preprečevanje korupcije (2001) 

• Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor) 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) 
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POJEM KORUPCIJE 

 

• kršitev 

• najmanj dve sodelujoči osebi 

• recipročna korist 

• odsotnost tipične žrtve 
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ZAKONSKA DEFINICIJA: 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK): 
 

Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v 
javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev 
ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane 
koristi zase ali za drugega;  

 

• Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor); 

 

• Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. 
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INTEGRITETA 

 

• pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov 
in organizacij pri preprečevanju in opravljanju 
tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali 
druga pristojnost za odločanje uporabljena v 
nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in 
etičnimi kodeksi 
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PODROČJE DELOVANJA 

• korupcija 

• nasprotje interesov 

• nezdružljivost funkcij 

• omejitve poslovanja 

• sprejemanje daril funkcionarjev 

• premoženjsko stanje funkcionarjev 

• protikorupcijska klavzula 

• lobiranje  
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ZAČETEK OBRAVNAVE 

 

• Lastna dejavnost 

• prijava fizične ali pravne osebe 

• na zahtevo drugih državnih organov, izrecno 
naštetih v zakonu  
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UKREPI ZA ZAŠČITO PRIJAVITELJA 
 
 

• prepoved ugotavljanja identitete prijavitelja 
 

• pomoč pri ugotavljanju vzročne zveze 
 

• premestitev na enakovredno delovno mesto 
 

• zaščita po zakonu, ki ureja zaščito prič 
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Služba za nadzor in preiskave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zaključek zadeve z arhiviranjem 

- odstop zadeve pristojnemu organu 

- načelno mnenje, mnenje, priporočilo, pojasnilo, stališče, ugotovitve o konkretnem primeru 
 

PRIJAVA SUMA 
KORUPCIJE ali 
drugih kršitev 

• Prijavitelji (zaščita 
urejena z ZIntPK) 

• Na lastno pobudo 

• Anonimne / znane 

PREISKAVA  

• Zbiranje 
dokumentacije, 
ugotavljanje 
kršitev, osnutek 
odločitve/ 
uslužbenci 

ODLOČITEV 
NA SEJI  

• Komisija kot 
kolegijski 
organ  


