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Predlog

Državni svet Republike Slovenije se je na 10. seji 12. 9. 2018 seznanil z Drugim
poročilom o izpolnjevanju priporočil skupine držav proti korupciji – GRECO za
Republiko Slovenijo v četrtem krogu ocenjevanja, št. GrecoRC4(2018)3 z dne 23. 3.
2018 ter na podlagi 67. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) sprejel naslednji
S K L E P:
»Strokovna služba Državnega sveta naj prouči priporočila GRECO ter pripravi
morebitne predloge sprememb in dopolnitev Etičnega kodeksa državnih
svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije.«.
Obrazložitev:
Državni svet se je seznanil z Drugim poročilom o izpolnjevanju priporočil skupine držav
proti korupciji – GRECO za Republiko Slovenijo v četrtem krogu ocenjevanja, št.
GrecoRC4(2018)3 z dne 23. 3. 2018 (v nadaljnjem besedilu: Drugo poročilo), ki ga je
Državnemu svetu poslala Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: KPK).
Državni svet se je seznanil z delovanjem organizacije GRECO in postopkom
ocenjevanja. Četrti krog ocenjevanja je zaključen, vendar bo KPK nadaljevala z
izvajanjem ukrepov na podlagi priporočil, ki so ostala delno oziroma v celoti
neizpolnjena. Trenutno poteka peti ocenjevalni krog, ki je namenjen izvršilni veji oblasti,
natančneje premoženjskemu stanju, ki se neposredno ne bo ukvarjal z Državnim
svetom. Slovenija je zaključila 14 od 19 priporočil, pet priporočil je ostalo delno
neizpolnjenih in dve popolnoma neizpolnjeni. Med njimi sta tudi kodeks ravnanja
Državnega sveta in Državnega zbora ter navodila za nasprotje interesov in stalno
obveščanje o etiki in integriteti.
GRECO v Drugem poročilu pozdravlja Etični kodeks državnih svetnikov Državnega sveta
(v nadaljnjem besedilu: Etični kodeks), vendar ocenjuje, da je pomanjkljiv v delu, ki se
nanaša na področje konflikta interesov in pomanjkanje mehanizmov nadzora in sankcij.
V zvezi s pripombo, da GRECO od Državnega sveta ni prejel nobenih informacij glede
nadaljnjega postopanja v zvezi z odpravo omenjenih pomanjkljivosti, Državni svet
poudarja, da je Mandatno-imunitetna komisija na 2. redni seji 18. 6. 2018 obravnavala

pobudo državnega svetnika prof. dr. Matjaža Gamsa za dopolnitev Etičnega kodeksa, ki
ureja področje konflikta interesov. Mandatno-imunitetna komisija je Predlog dopolnitev
Etičnega kodeksa poslala v obravnavo interesnim skupinam Državnega sveta.
Državni svet opozarja, da je treba razlikovati med poslanci in člani Državnega sveta, saj
ima Državni svet specifično sestavo, člani Državnega sveta v skladu z ustavnimi
pristojnostmi v Državnem svetu zastopajo in uveljavljajo lokalne in funkcionalne interese.
Zato je treba postaviti jasna navodila, predvsem pa se mora pri pripravi Etičnega
kodeksa in pri ocenjevanju izpolnjevanja priporočil upoštevati specifičnost opravljanja
funkcije člana Državnega sveta.
V zvezi s priporočilom, da se za člane Državnega sveta imenuje poseben svetovalec z
nalogo usmerjanja in svetovanja, je GRECO pozdravil odločitev Državnega sveta, da
Mandatno-imunitetno komisijo pooblasti za svetovanje članom Državnega sveta o etiki in
integriteti, vendar je KPK poudarja, da je treba članom Državnega sveta ponuditi več
praktičnih informacij in usmerjenega izobraževanja glede novih vidikov Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo), predvsem pa je treba članom Državnega sveta zagotoviti tudi možnost
zaupnega svetovanja glede praktičnih posledic njihovih zakonskih dolžnosti v konkretnih
okoliščinah. GRECO tako predlaga Državnemu svetu imenovanje posebnega
svetovalca, ki bi usmerjal in svetoval članom Državnega sveta. V tem smislu bi bilo tudi
koristno, da se teoretične informacije v priročniku, ki ga člani Državnega sveta prejmejo
na začetku mandata, dopolnijo s pojasnili in konkretnimi primeri s področja konfliktov
interesov in lobiranja.
Državni svet v zvezi s priporočilom, da se organizirata usmerjeno in stalno obveščanje,
ugotavlja, da je bilo tako v prejšnjem mandatu kot tudi na začetku aktualnega mandata
za člane Državnega sveta organizirano izobraževanje o temeljnih ukrepih za krepitev
integritete, preprečevanju korupcije in odpravljanju nasprotja interesov, in podpira
nadaljnje sodelovanje Državnega sveta in KPK ter organizacijo usposabljanj za člane
Državnega sveta.
***
Za poročevalko na seji Državnega sveta je bila določena državna svetnica Lidija Jerkič.
***
Predlog sklepa je pripravljen na podlagi poročila Mandatno-imunitetne komisije.
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