
 

KOMU PODAM PRIJAVO O KORUPTIVNEM RAVNANJU? 

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

- po pošti: Dunajska 56, 1000 Ljubljana 

- preko spletne strani: www.kpk-rs.si  

- po telefonu: 01 400 57 10 

- po faksu: 01 400 84 72 

- po e-pošti: anti.korupcija@kpk-rs.si  

- osebno v času uradnih ur 

-  

-  

 

DRUGEMU PRISTOJNEMU ORGANU  

na primer Policiji 

- po pošti: Štefanova 2, 1501 Ljubljana 

- e – naznanilo kaznivega dejanja preko 

spletne strani: www.policija.si  

- preko anonimnega telefona: 080 12 00 

- po telefonu: 113 

 

 

Komisija ali drug pristojen organ mora prijavitelja 

NA NJEGOVO ZAHTEVO obvestiti o svojih ukrepih 

oziroma postopanju s prijavo. 

Kako s prijavo ravna Komisija? 

-  najprej se ugotovi ali gre za sum korupcije ali sum 
drugih kršitev ZIntPK,  
- če KPK ugotovi, da prijava vsebuje znake kaznivega 
dejanja, katerega storilec se preganja po uradni 
dolžnosti – obvesti o tem organe odkrivanja in pregona 
z zaprosilom, da jo ti obvestijo o nadaljnjem postopku, 
- če ugotovi, da gre za kršitev predpisov iz pristojnosti 
drugih organov, zadevo odstopi v reševanje tem 
organom, ki o ugotovitvah komisijo obvestijo 
najkasneje po zaključku zadeve.  
 

Kateri prijavitelj je 

upravičen do zaščite?  
 

Vsak dobroverni prijavitelj. 
 
! Globa za zlonamerno prijavo od 
1.000 do 2.000 evrov.  
 
Dobroverni prijavitelj je oseba, ki je v 
dobri veri, da v konkretnem primeru 
obstaja sum korupcije.  
 
Zaščitni ukrepi so namenjeni zaščiti 
in varovanju podatkov identitete 
prijavitelja oziroma dejstvu, da je 
določena oseba prijavitelj. 
 
 
Če so podani pogoji za zaščito 
prijavitelja po Zakonu o zaščiti prič,                                                
so upravičeni do zaščite tudi  njegovi 
družinski člani. 

Ali se sme identiteta prijavitelja razkriti? 
Identitete dobrovernega prijavitelja ni dovoljeno ugotavljati ali razkrivati. To lahko 

stori samo sodišče, če je to nujno potrebno zaradi zavarovanja javnega interesa in 

pravic drugih. 

! Globa za posameznika, ki bi razkril identiteto prijavitelja znaša od 1000 do 2000 

evrov. 

! Globa za pravno osebo, ki bi začela s postopkom ugotavljanja ali razkrivanja 

identitete prijavitelja znaša od 400 do 4000 evrov. 

! Globa za pravno osebo znaša od 400 do 100.000 evrov. 

Kako lahko Komisija ukrepa v primeru povračilnih 

ukrepov delodajalca  nad prijaviteljem ? 
- Komisija lahko prijavitelju pomaga z ugotavljanjem vzročne zveze med 

njegovo prijavo in povračilnimi ukrepi, ki se izvajajo nad njim; 

- od prijaviteljevega delodajalca zahteva takojšnje prenehanje z ravnanji, ki 

imajo naravo povračilnih ukrepov; 

- če gre za javnega uslužbenca, zoper katerega kljub opozorilu KPK 

nadlegovanje ne preneha in je ta zahteval premestitev, KPK preverja ali je 

delodajalec zahtevo izvedel v roku 90 dni in o tem obvestil KPK. 

 

! Globa za odgovorno osebo, ki prijavitelju: 

- povzroči škodljive posledice; 

- ga izpostavi povračilnim ukrepom ali  

- po opozorilu KPK, takoj ne preneha s povračilnimi ukrepi ali  

- brez utemeljenih razlogov ne premesti javnega uslužbenca 

znaša 400 do 4000 evrov. 

 

! Globa za pravno osebo znaša od 400 do 100.000 evrov. 
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