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Pasti nepremišljenega sprejemanja zakonodaje po nujnih in skrajšanih 

postopkih in posledice za nacionalni sistem integritete. 

v četrtek, 25.10.2012 ob 14 uri 
v Grand Hotelu Union v Ljubljani 

(Miklošičeva 1) 
 

V zadnjem času utemeljeno skrb vzbuja nepremišljeno predlaganje in sprejemanje zakonodaje po nujnem in 

skrajšanem postopku brez utemeljenih razlogov. V okviru ocene in analize Nacionalni sistem integritete smo 

zaznali tudi globoke vrzeli med zakonodajnim okvirom in implementacijo v praksi.  

Nujni postopek se namreč lahko uporabi le izjemoma, med drugim kadar je sprejem nujen zaradi interesov 

javnosti ali da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Razlogi za to ob uporabi nujnih 

postopkov doslej niso bili predstavljeni. Tudi skrajšan postopek naj bi se uporabljal za manj pomembne 

spremembe zakona, razveljavitve zakona ali posameznih določb in je v luči sprejetja čimprejšnjih reform 

zlorabljen. V Transparency International Slovenia ugotavljamo, da se na tak način javnost in stroka izključuje iz 

razprave, čeprav je zaveza za vključenost jasno opredeljena tudi v koalicijski pogodbi. Ravno te »hitre in nujne« 

nepremišljene spremembe bodo v prihodnosti ohromile delovanje države in napredek gospodarstva, 

omogočale netransparentno delovanje sistema, onemogočale neodvisno delovanje institucij, predvsem sodstva 

in organov pregona in povzročile še hujšo ujetost države (state capture).  

Opozorili bomo na posledice in pasti takega načina predlaganja in sprejemanja zakonodaje. Izpostavili bomo 

pomen javne razprave, sistematično vključitev stroke in strateško vključevanje javnosti, ki so ključni za 

stabilnost vladavine prava in demokratičnih procesov. Na okrogli mizi bodo sodelovali:   

 Nataša Pirc Musar, Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije 

 Rok Praprotnik, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije  

 Goran Forbici, direktor Centra Nevladnih Organizacij Slovenije 

 Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager 

 Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije 

 Janko Marinko, generalni sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
 
Sogovorniki bodo na voljo novinarjem po vnaprejšnjem dogovoru na + 386 40 528 279  ali prek elektronske 
pošte info@integriteta.si.  
 
S spoštovanjem,  
Predsednica Društva Integriteta- Transparency International Slovenia  
Simona Habič 

Integriteta pomeni celovitost oziroma skladnost ter sodi med najpomembnejše človeške vrline. Oseba z visoko 
stopnjo integritete ravna tako kot govori, razmišlja in verjame oziroma je v sebi takšna, kot se kaže navzven.  

 

 


