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1 UVOD 
 
Že od nekdaj je bilo s podkupnino mogoče doseči nekaj več; obiti kakšen zakon ali si 
pridobiti pomembno prednost pred nekom drugim. Danes ni nič drugače, korupcija pa 
predstavlja resen problem v mnogih državah širom sveta. Prisotna je prav v vseh 
segmentih družbe, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, tako v politiki kot tudi v 
športu, njena problematika pa je zelo kompleksna. Korupcija slabi demokracijo, spodjeda 
legitimnost vlade, njenih organov in institucij, moralna pravila in poštenost. Zaradi 
negativnih učinkov korupcije se vse večji pomen pripisuje boju proti le-tej, tako na 
domačem kot tudi na mednarodnem področju. Učinkovit boj zoper korupcijo zahteva 
ustrezne ukrepe s strani posameznih vlad na področju nacionalnih zakonodaj ter uspešno 
poslovanje in sodelovanje tako mednarodnih organizacij kot tudi neodvisnih podjetij. 
 
Odločil sem se, da bom v začetnem delu diplomskega dela predstavil nekatere osnovne 
pojme v zvezi s korupcijo, ki imajo svoje temelje v delih številnih avtorjev in 
predstavljajo teoretsko osnovo diplomskega dela. Predstavil bom različne definicije 
korupcije in  njene pojavne oblike, ki se med avtorji in različnimi organizacijami 
razlikujejo. Za pravilno razumevanje korupcije je pomembno omeniti tudi pogoje, v 
katerih korupcija nastaja oziroma obstane, ter posledice, ki jih ima le-ta na gospodarstvo. 
 
V drugem delu diplomskega dela se bom usmeril v proučevanje vrst korupcije v 
Sloveniji, in sicer z dveh vidikov. Prva delitev je na malenkostno ali drobno korupcijo in 
njej nasprotno sistemsko korupcijo, ki se pojavlja v bolj ali manj kompleksnih oblikah in 
v povezavi z gospodarskim kriminalom. Vrste korupcije lahko opazujemo tudi z vidika 
sektorja oziroma področja, kjer se pojavlja, kar sem prikazal v nadaljevanju. Tako imamo 
korupcijo javnega, zasebnega sektorja, politično korupcijo in korupcijo v medijih. 
 
Preprečevanje korupcije dandanes predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost, ki sem 
jo v tretjem delu diplomskega dela razčlenil iz različnih zornih kotov. Najprej sem 
proučil različne protikorupcijske strategije in ukrepe, ki pridejo v poštev v boju proti 
korupciji.  
 
Nadalje je mogoče zaradi mednarodnih dimenzij pojava področje preprečevanja 
korupcije opredeliti tudi z vidika mednarodnih organizacij, kar sem opredelil v 
nadaljevanju poglavja. Opisane so aktivnosti Svetovne banke, Organizacije za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj, Evropske unije, Mednarodne trgovinske zbornice in 
organizacije Transparency International. 
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Poleg dejavnosti mednarodnih organizacij na tem področju sem opredelil tudi ukrepe na 
nacionalni ravni, tako zakonske kakor tudi sistemske, ter pobliže predstavil nekatere 
agencije in organe Republike Slovenije na področju boja proti korupciji. 
 
 

2 KORUPCIJA 
 
O obstoju korupcije lahko govorimo od začetka ustvarjanja presežne vrednosti. Zloraba 
javne moči obstaja, odkar obstaja moč družbe. Korupcija ima večinoma negativne učinke, 
kot so ustvarjanje odvisnosti, brezposelnost, škodovanje ugledu države in njenim 
državljanom ter podobno. Za popolno predstavitev pojma korupcije si bomo v  tem 
poglavju pogledali njene definicije in oblike, nato pa še pogoje za korupcijo in njene 
posledice.  
 
 

2.1 DEFINICIJA KORUPCIJE IN NJENE POJAVNE OBLIKE 
 
Verbinc v Slovarju tujk (1997, str. 383) navaja pod pojmom korupcija: 
»Korupcija -e ž (lat. corruptio) 1. kvarjenje, največ nravi (tudi tekstov ipd.); ponarejanje 
listin 2. nravna pokvarjenost; nepoštenost, (pod)kupljivost; podkupovanje, npr. 
politikov.« 
 
Zaradi močne razširjenosti pojava korupcije in kompleksnosti njene problematike je 
korupcijo zelo težko definirati. Različni avtorji navajajo različne definicije, odvisno od 
upoštevanja njene družbene oziroma politične sestavine ali njene ekonomske oziroma 
organizacijske sestavine. Prav tako korupcijo različno tolmačijo v posameznih državah, 
kar se odraža na problematiki skupne politike v boju proti korupciji. Vsem državam je 
enotno razlikovanje med aktivno (dajanje podkupnine) in pasivno (sprejemanje 
podkupnine) korupcijo ter dejstvo, da so v njihovih kazenskih zakonodajah najhujše 
oblike korupcije opredeljene kot kaznivo dejanje, vendar pa do razlik prihaja predvsem 
zaradi drugačnih razvrstitvenih meril (Stroligo, 1996, str. 240): 
- Ponekod je pojem korupcije vezan samo na sprejemanje in dajanje podkupnin   

(podkupovalna korupcija), drugje pa so pod tem izrazom zajete tudi vse druge oblike 
zlorab. 

- V nekaterih državah je korupcija kazniva, če podkupljena oseba opravlja svoje naloge 
v pravnih subjektih v matični državi, drugje pa tudi, če podkupljena oseba opravlja 
svoje naloge v pravnih subjektih v tujini. 
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- Razlike pri obravnavanju se pojavljajo, če je oseba zaposlena v državnem organu, 
javnem sektorju, zasebnem sektorju, politični stranki ali v parlamentu. 

- V nekaterih državah mora podkupljena oseba imeti poseben status (npr. odgovorna 
oseba družbene pravne osebe), drugje za priznanje kaznivega dejanja ta status ni 
potreben. 

- Na obravnavo v posamezni državi lahko vpliva, ali se od podkupljene osebe 
pričakuje, da določeno dejanje opravi ali opusti.  

- Pomembno je tudi, ali podkupljena oseba zahteva podkupnino, podkupnino sprejme 
ali sprejme samo obljubo podkupnine. 

 
Lahko vidimo, da posamezne države različno obravnavajo korupcijo in v skladu s tem 
različno inkriminirajo posamezna dejanja, kar se rezultira v raznolikosti kazenskih 
zakonodaj na področju korupcije. Poleg kazenskopravne definicije, ki je pomembna pri 
sodnem obravnavanju, si poglejmo še opredelitev korupcije na mednarodni ravni. 
 
V mednarodnem poslovanju in skupnem boju proti korupciji je bilo nujno uskladiti 
definicije korupcije. Sledeče definicije korupcije, ki so bile oblikovane v nekaterih 
mednarodnih organizacijah nam lahko predstavijo kompleksnost posamezne definicije in 
povedo nekaj o uspešnosti usklajevanja le-teh. Definirane so glede na to, s katero obliko 
korupcije se najbolj ukvarjajo. Najbolj celovita je definicija Sveta Evrope, saj zajema 
tako javni kot zasebni sektor, medtem ko druge obravnavajo samo javne uslužbence. 
Vsem definicijam pa je enotno to, da korupcijo označujejo kot zlorabo položaja oziroma 
sprejemanje daril z namenom doseganja osebnih koristi. 
• Svet Evrope: »Korupcija je podkupovanje ali takšno obnašanje v razmerjih do oseb, 

katerim so zaupana pooblastila, bodisi v javnem  ali zasebnem sektorju, ki predstavlja 
kršitev njihovih obveznosti, izhajajočih iz statusa javnega uslužbenca, osebe, 
zaposlene v zasebnem sektorju, neodvisnega zastopnika ali podobno, in ima za cilj 
obdržati kakršnekoli nezakonite prednosti zase ali za tretje osebe (Corruption and 
Economic Development, 1998).« 

• OECD: »Dajanje ali obljubljanje nagrad, daril ali drugih koristi javnim uslužbencem 
in s tem vplivanje na njihove odločitve.« 

• Transparency International: »Zloraba uradnega položaja, s katerim javni uslužbenci 
nepravično in nezakonito pridobivajo koristi (TI Source Book 2000. Part 1: The 
Analytical Framework: The Challenge of Renovation, 2002).« 

• Svetovna banka: »Ponujanje, dajanje, sprejemanje ali zahtevanje vsakršne koristi, ki 
bi vplivala na odločitve javnega uslužbenca pri sklepanju pogodb in postopku javnih 
naročil (Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World bank, 1997).« 
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V pravnem redu Republike Slovenije ne obstaja celovita in popolna definicija korupcije. 
V kazenski zakonodaji so določena posamezna korupcijska kazniva dejanja, obligacijski 
zakonik pa prinaša nepopolno civilnopravno definicijo korupcije le v povezavi z 
zastaralnimi roki. Gre torej za potrebo po splošni sprejemljivosti definicije, ki mora biti 
dovolj natančna, da bo omogočala učinkovito ukrepanje, obenem pa dovolj široka, 
splošna in odprta, da bo kot koruptivna določala tudi tista ravnanja, ki bodo v nasprotju z 
etičnimi in moralnimi dolžnostmi posameznikov in organizacij, ki nosijo negativen 
prizvok in jih je mogoče opredeliti kot pokvarjena, neetična, pohlepna, storjena z zlorabo 
zakona in podobno. Ravno zaradi tega je v Republiki Sloveniji v pripravi Protikorupcijski 
zakon, ki bo urejal vsa našteta področja (Predlog protikorupcijskega zakona, 2003).  
 
Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije pa je opredelil korupcijo kot »vsako kršitev 
dolžnostnega ravnanja uradnih oseb oziroma oseb, ki so člani vodstvenih ali nadzornih 
organov v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi oseb, ki so pobudniki ali koristniki 
takšnega ravnanja, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma 
zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega«, kar je najboljša definicija 
korupcije v naši državi. 
 
Korupcija je večplasten pojav, ki ga lahko razčlenjujemo v več smereh. Torej omejevanje 
korupcije le na področje podkupovanja, kar je najbolj pogosto, ni dovolj, saj je to le ena 
od njenih oblik. Klitgaard (1998, str. 3) uvršča med kazniva dejanja korupcije poleg 
podkupovanja še izsiljevanje, pospeševanje posla, protekcijo, nepotizem, poneverbo, 
goljufijo in nezakonito posredovanje. Predstavil bom še nekatere vidike delitev  
korupcijske dejavnosti s strani različnih avtorjev, kar bo pomagalo orisati problem njene 
kompleksnosti. 
 
Tratnik Volasko (1999, str. 16–20) navaja sledeče oblike korupcije: 
- izsiljevanje: z namenom pridobitve premoženjske koristi uporabi uradna oseba pri 

opravljanju svojega dela grožnjo, silo ali kakšno drugo nedovoljeno sredstvo, 
- goljufija: z namenom pridobitve premoženjske koristi oseba spravi nekoga z lažnivim 

prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti na 
škodo njegovega premoženja, 

- zloraba položaja uradne osebe: za zlorabo se šteje: zloraba uradnega položaja ali 
uradnih pravic, nevestno delo v službi, poneverba v službi, neupravičena uporaba v 
službi, ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige ali spisa, izdaja uradne tajnosti, 
nezakonito posredovanje, kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega 
položaja ali uradnih pravic, izsiljevanje izjave (Zakon o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja, 2001, člen 261.–271.), 
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- podkupovanje: poznamo več vrst podkupovanja glede na sedež, status in sektor 
podkupovanih oseb, 

- ponarejanje: med ponarejanje uvrščamo ponarejanje denarja, ponarejanje in uporabo 
ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, izdelava, pridobitev in odtujitev 
pripomočkov za ponarejanje (Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, 
2001, člen 249.–251.), 

- pranje denarja iz korupcijskih kaznivih dejanj, 
- tihotapljenje: prenašanje blaga ali velikih premoženjskih vrednosti čez carinsko črto 

izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, 
- utaja: davkov, ipd., 
- špekuliranje: z vrednostnimi papirji, obveznicami, ipd. 
 
Zanimiva je členitev korupcije pri Davidu Osterfeldu (1992, str. 210), saj ponuja 
možnost, da ima korupcija poleg negativnega tudi pozitiven učinek na gospodarstvo. 
Korupcijo razvršča glede na njeno vlogo pri kvalitativnem in kvantitativnem 
povečanju/zmanjšanju proizvodnje, na dve vrsti: 
- ekspanzivna korupcija, ki povečuje možnost povečevanja družbene blaginje, saj 

koruptivno pridobljena dovoljenja spodbujajo delovanje trga; 
- restriktivna korupcija, ki zavira tržno dejavnost in zmanjšuje možnosti za 

družbenokoristno menjavo. 
 
Korupcija je prisotna povsod: v javnem, zasebnem sektorju, v gospodarstvu in 
negospodarstvu ter v politiki. Glede na to, da bom v naslednjem poglavju podrobneje 
predstavil vrste korupcije iz vidika sektorja, kjer se pojavlja, bom tu za primerjavo 
navedel kategorizacijo korupcije glede na delovno okolje, v katerem nastaja (Dobovšek, 
2000, str. 1070): 
• znotraj javnega sektorja (razne oblike preferiranja in dajanja uslug), 
• med javnim in zasebnim sektorjem (vplivanje zasebnika na nelegalno ali predčasno 

pridobivanje pravic), 
• v zasebnem sektorju (zlorabe gospodarskih pogodb, kršitev poslovnih navad), 
• med javnim sektorjem in politiko (vračanje uslug politikov na osebni ravni), 
• med zasebnim sektorjem in politiko (podkupovanje strank), 
• znotraj politike (prikrivanje napak, nepotizem). 
 
Naj omenim najbolj osnovno delitev korupcije, ki se pojavlja v literaturi, in jo bom 
pobliže predstavil tudi v naslednjem poglavju. Korupcijo tako delimo na malenkostno 
oz. drobno in na sistemsko korupcijo. Za malenkostno korupcijo (v Ameriki ji rečejo 
»greasing te wheels«) je značilen pojav sprejemanja in dajanja daril in podkupnine ter 



 9

nudenje provizij z namenom pospeševanja posla ali izogibanja birokratskim oviram. 
Prisotna je na nivoju posameznikov, tako da na prvi pogled ne deluje tako resno kakor 
sistemska, a je prav tako resna grožnja za gospodarstvo države. Za sistemsko korupcijo je 
značilno, da postane del vsakdanjega poslovanja in jo je težje izslediti, saj je 
zakoreninjena v podjetjih, korporacijah, političnih strankah, torej v družbi sami. 
Sistemska korupcija torej prodre tako v politične institucije kot  tudi v institucije 
zasebnega in javnega sektorja ter presega okvir posameznika. 
 
Za konec navajam še en vidik delitve in sicer na domačo in mednarodno korupcijo. 
Slednjo (McCormack, str. 11) razčlenjuje še v dve kategoriji: 
- transnacionalna korupcija, ki vključuje dogovore med uslužbenci dveh ali več držav 

in/ali transnacionalnih podjetij in /ali organiziranih kriminalnih skupin; 
- internacionalna korupcija, ki vključuje dogovore uslužbencev ene države in  več 

transnacionalnih podjetij in /ali organiziranih kriminalnih skupin. 
 
 

2.2 POGOJI ZA KORUPCIJO 
 
Za boljše razumevanje korupcije in ustrezno ukrepanje na tem področju je potrebno 
poznati pogoje, v katerih se le-ta razvija in obstaja. Ni  le problem manj razvitih držav in 
držav v tranziciji, temveč je prisotna tudi v razvitih državah, kar napeljuje na dejstvo, da 
ni nujno, da je revščina vzrok za korupcijo. Revščina lahko še dodatno pospeši razvoj 
korupcije, lahko pa bi rekli, da je celo njena posledica (Platan, 1999, str. 41). Korupcija je 
odvisna od sistema države, kar je vidno pri slabem ekonomskem in političnem položaju 
države, kjer ustrezne kontrole in odgovornosti ni. Treba je povedati, da korupcija ni 
odvisna samo od enega dejavnika, ampak ponavadi nastopa kot kombinacija večih 
pogojev, kot so politični, gospodarski, socialni, kulturni, zgodovinski, pravni in drugi 
vzroki (Pečar, 1996). Nekatere od teh bom predstavil v tem podpoglavju (Mauro, 1998, 
str. 11; Tratnik Volasko, 1999, str. 30–37; OECD Observer, 2000, str. 25; Hren, 2002, str. 
3). Naj omenim še težavo pri določitvi pogojev, v katerih se korupcija razvija, saj 
korupcija ne predstavlja enakega problema v vseh državah. 
 
Na razvoj korupcije vpliva politično in gospodarsko okolje. V primeru prevelike 
regulative gospodarstva in dodeljevanja prevelikih pooblastil državnim uslužbencem s 
strani vlad držav je možnost za korupcijo večja, saj bodo posamezniki pripravljeni 
ponuditi podkupnino, da se izognejo omejitvam. V primeru trgovinskih omejitev so 
raziskave pokazale, da je bolj odprto gospodarstvo povezano z manjšo korupcijo. Uvozne 
kvote namreč povzročijo višje domače cene, kar stimulira uvoznika, da si pridobi 
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dragoceno uvozno licenco. Da jo bo pridobil, bo moral najbrž podkupiti uradnika, ki 
kontrolira njeno izdajanje. Nadalje bo več subvencij, dostopnih različnim podjetjem s 
strani države, povzročalo večjo korupcijo v državi, kajti zainteresirani za dodatne vire 
bodo do teh prišli tudi na nelegalen način. Podjetja bodo začela tekmovati v vplivanju na 
politične odločitve vlade, da bi si zagotovila določene subvencije. Čas in sredstva se torej 
preusmerijo stran od produkcije uporabnih dobrin in sredstev na račun lobiranja. 
Kontroliranje cen na določeni ravni, s čimer države preprečujejo nastajanje monopolov, 
lahko prav tako povzroči koruptivna dejanja, saj je ponudba nižja od povpraševanja. 
Korupcija je stimulirana tudi z oblikovanjem različnih menjalniških tečajev (poseben 
tečaj za uvoznike, izvoznike, turiste). Korupcija je odvisna tudi od privatizacije, ki jo 
sicer na dolgi rok zmanjšuje, saj zmanjša moč javne uprave in poveča konkurenco, na 
kratki rok pa je učinek negativen, saj prinaša priložnosti in izzive.  
 
Zelo pomembno je, da so v državi vsa pravila, predpisi, zakoni in postopki transparentni; 
torej naj bodo čim bolj jasno zapisani, ne smejo biti dvoumni in zmedeni. Razumljivi 
morajo biti za vse in ne smejo dopuščati možnosti izkoriščanja različnih razlag. Pri 
predpisih in pooblastilih je pomembno, da se ne pojavlja korupcija v obliki moči in 
oblasti uradnikov, ki vplivajo na sprejemanje in odobritev določenih dovoljenj.  
 
Zaradi nerazumljivosti zakonov jih je mogoče – npr. pri dohodninski napovedi – obrniti 
sebi v prid. Zato je pri davčnem sistemu pomembno, da temelji na jasnih temeljih in 
predpisih ter pri izvajanju predpostavlja določene oblike neposrednih stikov med 
davkoplačevalci in davčnimi inšpektorji.  
 
Nizka raven plač državnih in javnih uslužbencev v primerjavi z zaposlenimi v zasebnem 
sektorju povečuje koruptivnost v državi, saj poskušajo dodatno zaslužiti s sprejemanjem 
podkupnin. Pomembna je tudi povezanost napredovanja uradnikov z učinkovitostjo 
opravljenega dela. Na kakovost delovanja uprave in na razširjenost korupcije v sistemu 
torej vplivajo: motivacija zaposlovanja, raven plač v javnem sektorju ter merila o 
zaposlovanju in napredovanju. 
 
Zelo pomemben vzrok za korupcijo je pomanjkanje poklicne etike in zakonov, ki urejajo 
področje korupcije kot kaznivega dejanja. Pomanjkanje poklicne etike lahko postane 
kolektivni fenomen in se začne širiti tudi med do tedaj poštenimi uslužbenci. V nekaterih 
državah takšna načela in zakoni sploh ne obstajajo, zato je tam verjetnost, da se korupcija 
odkrije, zelo majhna. Pomembna faktorja korupcije sta tudi koncept odgovornosti in 
ustrezna kontrola pri poslovanju. Vsekakor pa ima negativen učinek na korupcijo 
odsotnost sankcij. Če so le-te neučinkovite ali odsotne, bodo posamezniki s svojimi 
nelegalnimi početji nadaljevali, obstaja pa možnost, da jih bodo ostali posnemali. 
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Za Slovenijo kot bivšo komunistično državo je pomemben dejavnik »dediščina 
komunizma«. Komunistični sistemi so uporabljali korupcijo kot sredstvo za utrjevanje 
oblasti, gradili so sisteme – kleptokracije, ki so za lastno preživetje temeljili na korupciji. 
To je zapustilo dediščino vzorcev obnašanja, ki nikakor ne služijo vzpostavitvi dobro 
delujočih demokracij ali kultur, ki korupcijo obsojajo. Najbolj pogosti so naslednji vzorci 
obnašanja: 
- tradicija obsežne korupcije na visokih položajih in majhne korupcije na nizkih 

položajih, 
- nezaupanje v državo, 
- občutek legitimnosti pri ljudeh glede izigravanja države (»premagovanje sistema«), 
- široko razvit sistem klientelizma in oblik izmenjav, ki je potekal mimo formalnih 

političnih ter birokratskih norm, 
- korupcija v zasebnem sektorju kot nadomestek za pošteno konkurenco. 
 
 

2.3 POSLEDICE  KORUPCIJE 
 
Da bi podrobneje spoznali razsežnosti korupcije, je pomembno predstaviti njene 
posledice, ki se lahko kažejo na različnih področjih v gospodarstvu države. Najbolj očitna 
področja bom predstavil v tem podpoglavju (Mauro, 1998, str. 12; Arvind, 1998, str. 16; 
Fiorentini, Zamagno, 1999, str. 63–64; OECD Observer, 2000, str. 27; Hren, 2002, str. 4–
5). Moč posledic je odvisna od posamezne vrste korupcije, saj niso vse enako škodljive 
za državo. Lahko pa rečemo, da katerakoli vrsta korupcije povzroča distorzije v 
gospodarstvu, zavira politični razvoj države ter poglavitno vpliva na sklop pravil, norm in 
vrednot, ki predstavljajo temelj neke družbe.  
 
Prvo področje, kjer ima korupcija najbrž največji vpliv, je gospodarska rast in razvoj 
države. Ob prisotnosti korupcije so investicije manjše, saj se podjetniki zavedajo, da bodo 
za uspešno izvedbo posla morali podkupiti uradnike ali jim celo zagotoviti udeležbo pri 
dobičku. Zaradi teh povečanih stroškov investicije podjetniki niso zainteresirani za 
investiranje. Korupcija lahko rezultira v izkrivljeni sestavi proračunskih izdatkov, kajti 
državni uslužbenci bodo dodeljevali proračunska sredstva na podlagi možnosti za 
pridobivanje podkupnin in ne na osnovi racionalne skrbi za državno blaginjo. Večji 
projekti, kot so veliki gradbeni projekti ali krepitev obrambnega sistema, imajo ponavadi 
prednost, tako da zmanjka denarja za šolstvo, zdravstvo in ostala področja socialne skrbi. 
Koruptivnost povečuje različne socialne podpore, kar vodi k slabšanju plačilne 
sposobnosti in povečuje mednarodno zadolžitev države. Poleg tega vlade velikokrat  
denar iz programov pomoči ravno zaradi koruptivnosti vlagajo v neproduktivne projekte, 
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kar oteži njihovo prihodnje financiranje. Izogibanje plačila davkov na podlagi prihodkov 
iz korupcije povzroča izgubo precejšnjega dela državnih prihodkov, kar negativno vpliva 
na gospodarsko rast. Pogoste posledice so tudi nepravilna razporeditev gospodarskih 
resursov (npr. odločitev za kapitalsko intenzivno proizvodnjo namesto delovno 
intenzivne, kar povečuje brezposelnost in povečuje stroške narodnega gospodarstva), 
naraščanje nepravilne razdelitve v družbi (zamenjave »Smithove nevidne roke« z 
»nevidno korupcijsko roko«) ter povezovanje gospodarske in politične moči. 
 
Za družbo so zelo nevarna koruptivna dejanja, v katera so vključeni predstavniki iz 
zasebnega in javnega sektorja ter politike. Nevarnosti se lahko odrazijo v občutnih 
vplivih na pripravo, sprejemanje in spreminjanje predpisov iz različnih področij o 
preprečevanju in sankcioniranju korupcije, v nezakonitem, prikritem delovanju izven 
načel svobodne konkurence ter v dinamičnem učenju vključenih in bodočih subjektov. V 
podjetjih prikrivajo organizacijske in trženjske probleme s podkupovanjem, namesto da 
bi jih preprečevali in odstranjevali. Posledice vsega tega so slabša kvaliteta, višja cena, 
manjša količina, višji transakcijski stroški, zmanjšanje davčnih in drugih prihodkov 
javnega sektorja. 
 
Na politični ravni vodi korupcija do rasti nezaupanja v politične in državne institucije ter 
nosilce oblasti.1 S tem spodbuja nezaupanje v pridobitve procesa tranzicije, med drugim 
tudi v novovzpostavljeno demokracijo kot želeno in edino možno politično ureditev te 
družbe. Na socialni ravni vodi korupcija do padca blaginje povprečnega državljana, ker 
preusmerja finančna sredstva v žepe privilegiranih posameznikov in skupin. Kar zadeva 
socialne posledice korupcije, dodajamo, da korupcija zanika načelo socialne pravičnosti, 
ki je sestavni del Ustave Republike Slovenije. Na psihološki ravni pa korupcija spodbuja 
nezaupanje v soljudi2 ter splošno nezaupanje v politične in družbene institucije. 
Neposredni posledici nezaupanja v soljudi sta rast transakcijskih stroškov in blokada 
transakcij med posamezniki, in to ne le na ekonomski, pač pa tudi na politični in socialni 
ravni. 
 
Korupcijska dejanja lahko povzročajo tudi ekološko škodo, saj se podjetja s 
podkupovanjem ustreznih organov izmikajo okoljevarstvenim zakonom ter tako 
nemoteno onesnažujejo okolje. Sekanje tropskih gozdov, nespoštovanje kriterijev glede 
emisij škodljivih plinov, uporaba neustreznih materialov v proizvodnji ter podobna 

                                                 
1 Podatki Slovenskega javnega mnenja kažejo, da je zaupanje v politične in državne institucije ter nosilce oblasti na 
Slovenskem izjemno nizko in da se to stanje ne izboljšuje. 
 

2 Podatki raziskave World Values Survey kažejo, da je stopnja nezaupanja v soljudi, ki jo izkazujemo na Slovenskem, 
višja zgolj od stopnje nezaupanja v soljudi v Braziliji, Turčiji in Romuniji. 
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ravnanja imajo zelo škodljive posledice na okolje ter vplivajo na globalne spremembe v 
klimi, kar je zelo pereča posledica korupcije. 
 
Posledice korupcije se kažejo tudi v dinamičnem izobraževalnem učinku na udeležence 
korupcije. Spremembe individualnih odločitvenih struktur (na osnovi pooblastil) vodijo k 
nepravilnim državnim odločitvam (državne odločitve so usmerjene k osebnemu 
okoriščanju in zavarovanju interesov), področja, ki so korupcijsko občutljiva, se 
neupravičeno povečujejo (veliki načrti namesto majhnih, nakupi in prodaje orožja brez 
tržnih cen ...), prisotno je namerno počasno in komplicirano izvajanje javnih storitev ter 
vzpostavljanje močnih  osebnih povezav za izsiljevanje »podkupnine«. Zaradi teh 
učinkov pa se pojavijo številne negativne posledice v družbi: 
- zmanjša se zaupanje v objektivno in nevtralno državno ukrepanje; 
- iskanje stranske poti zaradi oviranja upravnih postopkov; 
- padanje pravne zavesti, davčne morale, zakonitosti državnega ukrepanja, naraščanje 

politične nestabilnosti; 
- posamezni posli se izvajajo po zgledih reprezentativnih predstavnikov v državi, to pa 

pomeni: korupcija, delo na črno, davčne utaje; 
- izgradnja sistemske korupcije  na vseh ravneh in področjih; 
- oviranje svobode in stabilnosti demokratične družbene ureditve; 
- v koruptivne posle nevključeni subjekti se počutijo diskriminirani, ovirani in nemočni 

ter postajajo vedno bolj apatični. 
 
Skoraj enotno stališče je, da korupcija povzroča samo negativne učinke (seveda je 
odvisno, s katere strani proučujemo te posledice). Kljub temu so se pojavili zagovorniki 
korupcije, ki trdijo, da ta povečuje produktivnost uradnikov, skrajšuje njihove birokratske 
postopke ter povečuje stopnjo vlaganj. Vsekakor je v teh trditvah nekaj resnice, vendar 
sem mnenja, da korupcija še zdaleč ni koristna, kar lahko sklepamo iz številnih 
negativnih posledic, predstavljenih v tem poglavju, ki odtehtajo pozitivne učinke.  
 
 

3 VRSTE KORUPCIJE 
 
Že v drugem poglavju smo pri predstavitvi oblik korupcije videli, da je le-teh veliko 
število in je tudi njihovo tolmačenje pri različnih avtorjih različno. Jaz sem se odločil, da 
bom v tem poglavju predstavil vrste korupcije iz dveh različnih vidikov: 
- Iz vidika nevarnosti za družbo, kjer je osnovna delitev na malenkostno in sistemsko 

korupcijo. Slednjo lahko nadalje razčlenimo na preprosto in kompleksno, ki je lahko 
povezana z negospodarskim ali gospodarskim kriminalom. 
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- Iz vidika sektorja (področja), kjer se pojavlja, kar opredeljuje korupcijo v javnem in 
zasebnem sektorju, politiki in v medijih. 

 
 

3.1 IZ VIDIKA NEVARNOSTI ZA DRUŽBO 
 
Koruptivna dejanja se po vrsti in težavnostni stopnji zelo razlikujejo in se razvrščajo v 
razponu od malenkostne oziroma priložnostne korupcije do mreže organiziranega 
kriminala. Ta mreža predstavlja obsežen postopek, ki se ne da primerno reševati niti s 
kazenskimi pregoni niti z znanstvenimi raziskavami, ker je v ozadju dejanj, ki so zelo 
kompleksna in imajo skrite razloge veliko število oseb (Hren, 2002, str. 8–11). V 
naslednjem grafičnem prikazu ponazarjam različne oblike korupcije iz vidika nevarnosti 
za družbo. 
 
vidno polje  temno področje 
 
1 
malenkostna oz. 
priložnostna 
korupcija 

 2 
preprosta 
sistemska 
korupcija 

 3 
sistemska 
korupcija in 
gospodarski 
kriminal 

 4 
sistemska 
korupcija in 
negospodarski 
kriminal 

 
 

3.1.1 MALENKOSTNA KORUPCIJA 
 
Pri tej vrsti korupcije gre v glavnem za posamične primere ali manj pogoste primere 
malenkostnega pomena. Koruptivno dejanje je odvisno od priložnosti, kar pomeni, da 
izhaja iz posamičnega položaja in večinoma ni podvrženo ponavljanju. Praviloma se 
aktivni in pasivni udeleženec ne poznata. V dejanje sta vključeni najpogosteje dve osebi, 
redkeje večje število oseb.  
 
V primerih priložnostne korupcije in v primerih posamičnih koruptivnih dejanj ni 
mogoče iskati tipičnega udeleženca. Udeleženec je lahko kdorkoli. Iz nemške analize 
izhaja, da je potrebno te udeležence ločiti (razmejiti) od udeležencev preproste sistemske 
korupcije in kompleksne sistemske korupcije. 
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Problem v Republiki Sloveniji predstavljajo dokaj pogosta ravnanja v okviru 
malenkostne, drobne korupcije, do katere prihaja v stiku z različnimi javnimi službami in 
v zasebnem sektorju in brez katerih si, vsaj po prvih ocenah, povprečen državljan vse 
težje predstavlja vsakdanje življenje. Ta ravnanja so koruptivna po svoji naravi, vendar 
pa jih ljudje kot takšnih ne zaznavajo ali pa jih sprejemajo, tolerirajo, na njih pa pristajajo 
oziroma jih brez slabe vesti celo sami izvršujejo. Pravo tovrstnih ravnanj običajno ne 
inkriminira v smislu prepovedanih dejanj, prekrškov, kaznivih dejanj in podobno, saj so 
njihove posamične vrednosti prenizke, njihova posamična nevarnost in protipravnost pa 
neznatni. Dostikrat so takšna ravnanja nujna v vsakdanjih interakcijah med ljudmi, 
temeljijo pa na različnih medsebojnih povezavah, na primer prijateljskih, sorodstvenih, 
dolžniško–upniških in podobno. Njihovo skupno delovanje in njihov zbirni učinek  pa ne 
pomenita nič več in nič manj kot sistemsko korupcijo, kot pokvarjenost medčloveških 
odnosov oziroma odnosov med posameznikom in državo, družbo oziroma organi teh 
institucij, kot stanje, v katerem mora posameznik plačati vse tisto, do česar bi moral biti 
upravičen zastonj in brez plačila. 
 
Pod malenkostno korupcijo lahko uvrstimo tudi korupcijo na nižjih organizacijskih 
ravneh (petty corruption), ki pa je v Sloveniji sorazmerno redka. Javnomnenjske 
raziskave potrjujejo, da je vzorec koruptivnih ravnanj, ki prevladuje v Republiki 
Sloveniji, podoben vzorcu, ki prevladuje v razvitih družbah (večinoma je prisotna velika, 
sistemska korupcija). Zato sklepamo, da je velika ali sistemska korupcija, ki se izvaja na 
višjih organizacijskih ravneh, predvsem med političnimi in ekonomskimi elitami, za naše 
gospodarstvo bolj škodljiva od malenkostne korupcije (Predlog protikorupcijskega 
zakona, 2003, str. 18). 
 
 

3.1.2 SISTEMSKA KORUPCIJA 
 
Sistemska korupcija je v primerjavi z malenkostno bolj razširjena in zakoreninjena v 
gospodarstvu države, presega nivo posameznika ter vključuje večje število udeležencev. 
Za to obliko sta značilni korupcija funkcionarjev pri oblikovanju zakonov in korupcija 
poslancev pri njihovem sprejemanju. Prisoten je pojav »ujetja države« (state capture), 
kjer poskušajo podjetja oblikovati zakone, politike in državno regulativo v svojo lastno 
korist na račun ponujenih nezakonitih zasebnih koristi državnim uradnikom in 
funkcionarjem (Predlog protikorupcijskega zakona, 2003, str. 19). Odkrivanje sistemske 
korupcije je bolj zahtevno in povzroča kar nekaj težav, saj je problematika koruptivnih 
dejanj bolj kompleksna in sicer: 



 16

- kriminalna dejavnost je prikrita, dokazov je malo, poslovne listine dajejo videz 
povsem normalnega poslovanja; 

- dogovor poteka najpogosteje med dvema osebama (oz. med manjšim številom oseb), 
katerih interes je, da ostane vedenje o dogovorjenih dejanjih le med udeleženci;  

- storilci koruptivnih dejanj (zlasti pobudniki) so visoko izobraženi, iznajdljivi, dobro 
poznajo strokovno področje in slabosti področja v katerem delujejo; 

- v primeru »težav« vključijo pomoč najboljših pravnih strokovnjakov in odvetnikov, 
ki imajo prednost pred tožilci in državnimi odvetniki, saj imajo dovolj časa in 
finančnih sredstev za obravnavo primera; 

- v poslu podrejeni udeleženec nima interesa za prijavo koruptivnega dejanja, ker je bil 
v preteklem obdobju že vključen v koruptivna dejanja in/ali ker zaradi svoje 
dejavnosti ne more zaobiti nadrejenega udeleženca, zaradi česar bo moral z njim 
sodelovati tudi v prihodnje; 

- oškodovanje gre na račun »tretjega« (ki seveda ni in tudi ne more biti vključen v 
posel in tudi najpogosteje ne ve za to dejanje ali pa nima dokazov). 

 
Glede na kompleksnost in razširjenost v družbi ločimo preprosto in kompleksno 
sistemsko korupcijo. Določene oblike korupcije so povezane z različnimi oblikami 
organiziranega kriminala in so močno zakoreninjene pri določenih posameznikih, 
podjetjih in organizacijah, torej v družbi sami. 
 
 

3.1.2.1 PREPROSTA SISTEMSKA KORUPCIJA 
 
Ta vrsta korupcije predstavlja sistemsko korupcijo, ki je omejena prostorsko in na 
določeno osebje. Koruptivni odnosi so dolgotrajni in so izpostavljeni ponavljanju, vendar 
niso razširjeni na območju celotne države, temveč na posameznih področjih dejavnosti ali 
na področju pristojnosti posameznega uradnika. 
 
Tu gre na primer za večletno podkupovanje enega ali dveh uradnikov v državi s strani 
podjetnika. Pogosto se dogaja, da koruptivni primeri, v katerega so vključeni eden ali dva 
uradnika in od dva do deset podjetnikov, potekajo tekoče – nemoteno 10 do 20 let, kar 
involvira druge uradnike. 
 
Ta vrsta korupcije lahko vpliva na zakonite ali nezakonite službene obveznosti 
uradnikov. Nudi dajalcu podkupnine npr. takojšnje nižje stroške ali druge prednosti, ki se 
lahko izkažejo dajalcu v  daljšem časovnem obdobju. Primeri tovrstne korupcije so 
povabila na kosila, drobna darila, steklenica vina, darilo denarnega zneska ob posamezni 
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priložnosti, itd. Podjetnik je lahko pripravljen plačati tudi več kot 500.000 EUR tekom 
večjega števila let, vendar je pogosteje pobuda na strani uradnika. 
 
Za to zvrst korupcije sta značilni dve vrsti udeležencev, ki sta značilni tudi za sistemsko 
korupcijo v povezavi z gospodarskim kriminalom, predstavil pa ju bom v tem 
podpoglavju. Enega udeleženca lahko označimo z »goljuf oz. slepar«, drugega pa s 
»sistemski udeleženec« (Hren, 2002, str. 10). 
 
Osnovne značilnosti »goljufa oz. sleparja«: 
- legalna fasada, lažnivost, prevarantstvo, ponarejanje; 
- majhne kvalifikacije, prikazovanje visokih kvalifikacij; 
- zunanji izgled visokega poklicnega statusa (podjetnik, odvetnik, davčni svetovalec, 

notar, župan ...) v resnici pa popolno nasprotje (stečaji, odvzemi licenc, obsojen na 
plačilo kazni zaradi različnih prekrškov ali kaznivih dejanj); 

- zelo manipulativen; 
- napeljevanje za izvršitev goljufivega stečaja, prevare ali poneverbe; 
- visoka kriminalna energija; 
- odklanjanje prevzemanja odgovornosti in zavračanje odgovornosti, tudi ko so bili 

pravnomočno obsojeni. 
 
Osnovne značilnosti »sistemskega udeleženca«: 
- moški, ki še ni bil kaznovan in nima dolgov (oz. prikriva zadolženost);  
- rezident; 
- pravica odločanja v podjetju ali upravi in je ponavadi član ožjega vodstva; 
- ambiciozen, vloži veliko časa v svoj poklic, pogosto strokovnjak na svojem področju; 
- ima lepo kariero, visoko izobrazbo (se še naprej izobražuje), visok življenjski 

standard; 
- 10–20 letne izkušnje s strukturno korupcijo; 
- sam se ne prišteva med »kriminalce«, izrazito zagovarja svoja dejanja z različnimi 

metodami in jih prikazuje v drugačni luči kot le-ta dejansko so. 
 
 

3.1.2.2 KOMPLEKSNA SISTEMSKA KORUPCIJA 
 
Kompleksno sistemsko korupcijo obravnavamo ločeno, če je povezana z gospodarskim 
ali negospodarskim kriminalom. V nadaljevanju poglavja bom predstavil osnovne 
značilnosti organiziranega kriminala, tako gospodarskega kot tudi negospodarskega 
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(Hren, 2002, str. 9; Dossier Korupcija: Obširno o aferi SIB banka, 2003; Statistični 
letopis Slovenije, 2002; Jamieson, 1994, str. 43). 
 
Sistemska korupcija in gospodarski kriminal vključujeta večje število aktivnih in pasivnih 
oseb tekom večjega števila let ali celo desetletij. Korupcija je sestavni (prikriti) del 
njihove strategije in je močno vgrajena v njihov način dela ter je povezana z nadaljnjimi 
kaznivimi dejanji kot npr. goljufija, poneverba, davčna utaja, itd. Predpogoj za 
dokazovanje tovrstne korupcije je obsežen kazenski postopek, saj je njen povzročitelj 
večinoma organiziran gospodarski kriminal. Gospodarski kriminal lahko ogrozi družbo in 
uresničevanje ustavnih načel, njegove posledice pa se odražajo tudi v materialni bazi 
same družbe in povzročajo motnje ter zaostajanje v razvoju gospodarstva.  
 
Z družbenimi in ekonomskimi spremembami v Sloveniji se razvijajo pogoji za številne 
oblike gospodarske kriminalitete. Proces privatizacije družbenega premoženja in druge 
reforme na gospodarskem in političnem področju je spremljala motiviranost za 
pridobivanje kapitala na neetičen in nemoralen način. Zaradi slabe regulacije omenjenih 
procesov se ustvarja nešteto možnosti za nezakonito bogatenje s pomočjo razvijajočega 
se podjetništva. Gospodarski kriminal izhaja iz novega gospodarskopolitičnega sistema, 
iz katerega se rojeva tudi podjetniški kapitalizem različnih oblik. Zato mnogi prihajajo do 
premoženja z neupoštevanjem splošno sprejetih standardov poslovanja in gospodarjenja. 
 
Trenutno je najbolj aktualen primer gospodarskega kriminala v Sloveniji afera, povezana 
s SIB banko, ki je od svojega nastanka dobila velike razsežnosti. Na začetku se je zdelo, 
da je šlo v primeru banke SIB samo za nenamerno napačno odločitev akterjev nakupa 
banke, sedaj pa je veliko indicev, ki nakazujejo na dejstvo, da je bil načrt nakupa te banke 
lahko tudi sredstvo za posredno krajo denarja. Banka je bila namreč močno precenjena in 
občutno dražje prodana Mestni občini Ljubljana, ki naj bi financirala lastna sredstva s 
pomočjo večjih računov podjetja Energetika. Prek malverzacij v SIB banki, v katere naj 
bi bilo vpleteno kar nekaj slovenskih podjetij in bank, se je v žepe posameznikov steklo 
veliko denarja. Dosti indicev kaže na načrtno krajo denarja, ki je bila izpeljana na 
zapleten način, zaradi česar je kaznivo dejanje kraje denarja zabrisano in skrito za le 
navidezno legalnim početjem. 
 
Ob primeru SIB banke opozarjam na dejstvo, da se je mnogo posameznikov v slovenski 
državi (v nekaterih drugih primerih) okoristilo na kriminalen način, pravosodje pa zoper 
njih ni uspešno delovalo in jim je omogočilo zadržanje večine nezakonito (le navidezno 
zakonito) pridobljenega denarja. Ti ljudje so svoj umazani denar vlagali v druga podjetja 
in si s spornim denarjem kupili lastninske deleže in funkcije v znanih in uspešnih 
slovenskih podjetjih. Čeprav so svoje bogastvo zgradili na dejanjih gospodarskega 
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kriminala, jih slovensko pravosodje ni uspešno sankcioniralo, v dosti primerih pa je bilo 
tudi samo pravosodje prek zvez vpleteno v kazniva dejanja na način, da je ščitilo 
kriminalne posameznike pred kazensko odgovornostjo oziroma pred vrnitvijo nezakonito 
pridobljenega denarja. Sporno je torej predvsem pomanjkanje pravne države v Sloveniji 
in skrajna neučinkovitost pravosodja, ki kot takšno celo podpira dejanja gospodarskega 
kriminala v državi. 
 
Število kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete se povečuje iz leta v leto, kar povzroča 
veliko materialno škodo v gospodarstvu. Ta rast je vsekakor posledica demokratizacije 
naše družbe, ki je s sprožitvijo procesov privatizacije in denacionalizacije postala 
občutljiva tudi za kriminalna dejanja, s katerimi se razvite države tržnih gospodarstev že 
dolgo ubadajo. Narašča tudi število ovadenih oseb zaradi gospodarskih deliktov, med 
katerimi je največ direktorjev in komercialno-trgovskih delavcev. Zato mora biti poseben 
poudarek namenjen odkrivanju, preiskovanju ter preprečevanju najtežjih in predvsem 
vseh organiziranih oblik gospodarskega kriminala. Velik pomen na področju 
preprečevanja imajo ustrezna zakonodaja, specializirana telesa, sodelovanje s tujimi 
organi in institucijami ter obveščanje javnosti. 
 
Sistemska korupcija in negospodarski kriminal se nanašata na organizirani negospodarski 
kriminal. K organiziranemu negospodarskemu kriminalu štejemo trgovino z ljudmi, 
drogami, zvodništvo, organizirani izvoz ukradenih vozil, organizirane vlome, kraje po 
naročilu, pranje denarja, ustanavljanje navideznih družb, itd. V to vrsto korupcije 
vštevamo tudi sistematične vplive organiziranega kriminala na predstavnike zakonodajne, 
izvršne in sodne oblasti. Tovrstne povezave najpogosteje niso odkrite, vendar ni mogoče 
z gotovostjo trditi, da tovrstne povezave ne obstajajo. Povezava bi lahko vplivala npr. na 
politike (zakonodajna veja oblasti) in uradnike (izvršna veja oblasti), da bi omogočali 
ugodnejše pogoje za izvajanje gospodarskega kriminala in slabše pogoje izvajanja 
kazenskega pregona. 
 
Organizirani kriminal se lažje razvija v okoliščinah tržnega gospodarskega in političnega 
ustroja, za katerega je značilen relativno odprt družbeni prostor. V avtokratskih, 
totalitarnih in nedemokratičnih režimih se ne razvija tako intenzivno kakor v razvitih 
državah. V strukturi organiziranega kriminala je značilna visoka profesionalnost, 
organiziranost in razpolaganje s skoraj neomejenimi finančnimi sredstvi. Visoki dobički 
organizirane kriminalitete predstavljajo naraščajočo nevarnost za državo, saj se 
vzpodbujajo inflacijski pritiski, deformira se razvoj celih gospodarskih vej, denar, 
pridobljen z ilegalnimi dejavnostmi, pa se lahko investira v legalne posle, s čimer se 
povečuje korupcijski potencial v državi.  
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Organizirani kriminal ima tudi svoje pozitivne družbene in ekonomske učinke, med 
katerimi se največkrat omenjajo prispevki pri vključevanju marginalnih skupin v okolje 
širše družbe, racionalizacija delovanja nekaterih vej (ne)legalne trgovine in industrije, 
zniževanje stopnje brezposelnosti ter zagotavljanje varovalnih mehanizmov zoper 
gospodarski upad. 
 
Za organizirani negospodarski kriminal v Sloveniji je značilno, da ne gre za kriminal 
večjih razsežnosti, a se kljub temu vse pogosteje pojavlja. Najbolj razširjeni dejavnosti 
kriminalnih združb v Sloveniji sta trgovina z mamili in trgovina z orožjem. V zadnjih 
letih je v sestavi kriminala v Sloveniji narasel delež premoženjskih deliktov ter kaznivih 
dejanj značilnih za organizirano kriminaliteto, kar je posledica političnih sprememb v 
preteklem desetletju, ter neugodnega gospodarskega in socialnega položaja 
posameznikov. V procesu približevanja Slovenije Evropski uniji se bo spreminjala 
struktura kriminalnih dejanj, odvisno od priložnosti, ki jih bosta nudila enotni evropski 
trg ter globalna kapitalistična družba.   
 
 

3.2 IZ VIDIKA PODROČJA (SEKTORJA), KJER SE POJAVLJA 
 
Korupcija se lahko pojavlja na različnih področjih v državi, ki imajo lahko različne 
učinke na gospodarstvo in sistem države. Najbolj pogosta je v javnem sektorju, saj je tu 
priložnosti za zlorabo moči in vpliva največ. Delovanje zasebnega sektorja je prav tako 
oteženo zaradi koruptivnih dejanj, pogosta pa je tudi interakcija med tema dvema 
sektorjema pri korupciji. V politiki je korupcija dobro skrita in težko dokazljiva, za 
proces financiranja političnih strank pa so značilne številne nepravilnosti. Poleg že 
navedenih področij korupcije navajam na koncu poglavja še prisotnost korupcije v 
medijih in njihov vpliv na njeno preprečevanje. 
 
 

3.2.1 KORUPCIJA JAVNEGA SEKTORJA 
 
V javnem sektorju naj bi bila po javnomnenjskih raziskavah korupcija najbolj razširjena 
in predstavlja največjo grožnjo za pravni in ekonomski sistem države. Področje javnega 
sektorja sem razdelil na korupciji najbolj izpostavljena področja: državna uprava, javne 
službe, javna naročila in sodstvo.   
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3.2.1.1 IZVRŠILNA VEJA OBLASTI IN DRŽAVNA UPRAVA 
 
Državno upravo urejajo številni pravni akti, od katerih so poleg ustavnih določb 
najpomembnejši Zakon o državni upravi, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, 
Zakon o vladi, Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o upravnih sporih. 
 
Osebje v  državni upravi lahko razdelimo v dve skupini. V prvo skupino uvrščamo: 
predsednika vlade, ministre, državne sekretarje in direktorje posebnih vladnih agencij. 
Drugo skupino sestavljajo karierni državni uradniki, za katere ni nezakonito, da 
sodelujejo v vodstvu politični strank (z izjemo policije in vojske). V skladu s slovensko 
ustavo je zaposlitev v državni upravi mogoča samo na podlagi javnega natečaja, razen v 
izjemnih, z zakonom določenih primerih. Mediji so kljub temu objavili informacije o 
praksi »političnega kadrovanja«; nedavne afere kažejo, da se v praksi včasih izognejo 
zahtevanim postopkom javnega razpisa, predvsem za višje funkcije v državni upravi 
(Corruption and Anti-corruption policy, 2002, str. 593). 
 
Januarja 2001 je Vlada sprejela Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki v celoti sprejema 
priporočila Sveta Evrope. Kodeks določa pravila glede odnosa javnih uslužbencev do 
občanov, glede nasprotja interesov, sprejemanja daril in zaposlitve po prenehanju 
opravljanja dela v javnih službah. Pomemben je tudi Zakon o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ki se nanaša na člane vlade, parlamenta, izvršilne 
funkcionarje, člane občinskih svetov in sodnike računskega sodišča, ureja pa nasprotja 
interesov, spremljanje in nadzor premoženjskega stanja, sprejemanje daril in podobno 
(Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 2001; Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo, 1992). 
 
Zaradi nezadostnega razlikovanja med političnimi in kariernimi imenovanji s strani 
zakonov, majhnega števila omejitev političnega delovanja državnih uradnikov in zaradi 
dolgotrajnih in dragih pritožbenih postopkov proti upravnim odločbam je junija 2002 
prišlo do reforme javne uprave. Sprejet je bil cel sveženj novih zakonov: Zakon o državni 
upravi, Zakon o javnih agencijah, Zakon o inšpekcijah, Zakon o javnih uslužbencih, 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
Dokazov korupcije v izvršilni veji oblasti ali državni upravi je zelo malo. Najodmevnejši 
primer je bila obsodba državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, 
ker je pri dodeljevanju državnih subvencij sprejel podkupnino. Državni sekretar je bil 
predsednik posebne komisije na Ministrstvu, ki je bila pristojna za dodeljevanje subvencij 
malim in srednje velikim podjetjem. Mediji so poročali, da je zadevo prijavil nek 
podjetnik, ki je moral plačati 35.000 € podkupnine. Državni sekretar je bil obsojen na 
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triletno zaporno kazen, toda v juniju 2002 je pritožbeno sodišče spremenilo 
prvostopenjsko obsodbo in izid primera je negotov (Hriberšek, 2000, Vuković, 2000). 
Področja, kjer se zdi, da je korupcija najbolj razširjena, so upravne enote in občine, saj je 
tu zaradi neposrednega kontakta z državljani veliko možnosti za razvoj osebnih 
poznanstev in najrazličnejših zvez. Zelo problematično področje je prostorsko 
načrtovanje, kjer je veliko poročil o korupciji. Dokazi in navedbe kažejo, da so dobile 
resne razsežnosti povezave med gradbeno industrijo v Ljubljani in uradniki za prostorsko 
načrtovanje. Uradniki na Oddelku za prostorsko načrtovanje so izdajali dovoljenja 
podjetjem, katerih lastniki ali direktorji so uslužbenci sami. Eden izmed primerov je 
končal celo na Evropskem sodišču za človekove pravice (Rankov, 2000; Tavčar, 2001; 
Mićić, 2001). 
 
 

3.2.1.2 JAVNE SLUŽBE 
 
Korupcija v javnih službah se zdi manjši problem, kljub nekaterim nasprotnim 
pokazateljem, še posebej v zdravstvu. Morebitna izjema je pobiranje davkov, kjer se zdi, 
da so uslužbenci zelo izpostavljeni podkupovanju. Obseg sive ekonomije kaže, da je 
lahko korupcija na tem področju resnejši problem kot kažejo uradni podatki. Področje 
izdajanja najrazličnejših dovoljenj je pod udarom korupcije, zlasti na področju urbanizma 
in gradbenih dovoljenj. 
 
 

3.2.1.2.1 Policija 
 
Dostopni podatki kažejo, da je profesionalna integriteta 6500 slovenskih policistov 
relativno visoka. Javnomnenjska raziskava iz leta 1999 kaže, da je zaupanje ljudi v 
policijo nekoliko nižje kot je povprečje v Zahodni Evropi, vendar še vedno višje od 
zaupanja v vojsko, cerkev, sindikate ali parlament (Poročilo o človekovem razvoju 
Slovenija 2000–2001, 2001, str. 55). Leta 1999  je bilo proti policistom vloženih 72 
formalnih prijav, od teh so tri obravnavale podkupovanje, 30 prijav pa se je nanašalo na 
kazniva dejanja, ki so lahko povezana s korupcijo (zloraba uradnih podatkov, zloraba 
pooblastil) (Greco, 2000, str. 7). Leta 2001 so osumili tri kriminaliste, zaposlene v 
ljubljanski policijski upravi, ki naj bi nezakonito uporabljali policijske podatke o 
ukradenih motornih  vozilih. Le-te so posredovali svojim sodelavcem zunaj policije, ki so 
nato obvestili  oškodovance, vendar so za informacije od njih zahtevali ustrezno plačilo. 
Večina policistov, ki so bili v preiskavi zaradi korupcije, je iz vrst mladih policistov 
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mejne ali prometne policije, ugotavlja notranja preiskava Urada za pritožbe in notranjo 
zaščito. 
 
Policija nima posebne strategije za preprečevanje korupcije. Disciplinski postopek se 
sproži proti vsakemu policistu, za katerega se ugotovi, da je odgovoren za »hujše ali 
manjše kršitve službenih dolžnosti in odgovornosti«. Hujše kršitve vključujejo 
sprejemanje daril ali drugih koristi, ki vplivajo na opravljanje policistovih dolžnosti in 
vsa dejanja, ki imajo znake naklepnega kaznivega dejanja. Utemeljen sum o takšnih 
kršitvah je lahko osnova za začasen suspenz in za prekinitev delovnega razmerja, če se 
dejansko ugotovi, da je policist odgovoren. In nenazadnje, policist je tudi odškodninsko 
odgovoren za vso povzročeno škodo, ki jo je povzročil policiji ali drugim posameznikom 
v zvezi s storjenim kaznivim dejanjem korupcije pri opravljanju korupcije (Zakon o 
policiji, 2001). 
 
Problem pri odkrivanju korupcije v vrstah policije se pojavlja zaradi težavnosti 
dokazovanja storjenih koruptivnih dejanj. Možnosti za nepravilnosti je veliko, saj 
policijsko delo velikokrat poteka brez prisotnosti nadrejenih, navzoče priče so večinoma 
nezanesljive, policijska pooblastila so visoka, prisoten je pa še t. i. kodeks molčečnosti. 
Ta kodeks pravi, da tudi v primeru kršitve pooblastila ali celo zakona policisti ne 
prijavijo svojih kolegov nadrejenim ali ustreznim nadzornim organom, kar sami policisti 
zanikajo.  
 
 

3.2.1.2.2 Carina 

 
V skladu z razpoložljivimi uradnimi podatki je pojav korupcije med 2300 slovenskimi 
cariniki zanemarljiv. V letih 1999–2000 sta samo eden do dva disciplinska postopka 
obravnavala korupcijo. V zvezi s korupcijo med cariniki ni na voljo podrobnejših 
raziskav, najbrž tudi zaradi nezahtevanja pridobivanja le-teh s strani Evropske komisije.  
Ker je carina glede korupcije izredno ranljivo področje, lahko ti uradni podatki odražajo 
pomanjkanje operativnega nadzora. 
 
 Za potrebe notranjega nadzora ima carinska uprava znotraj vsakega izmed devetih 
carinskih uradov še posebne območne enote (skupno število zaposlenih uradnikov v teh 
enotah je 50–60), poleg tega pa še posebno preiskovalno enoto na Generalnem carinskem 
uradu (120 uslužbencev). 
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Kodeks ravnanja carinskih uslužbencev, ki je bil sprejet leta 2000, določa, da carinski 
uslužbenci ne smejo sprejemati daril; o sankcijah odloča tričlansko etično sodišče na 
Generalni carinski upravi. Poleg tega na novo določena strategija carinske službe posebej 
poudarja preprečevanje korupcije (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 614). 
 
 

3.2.1.2.3 Davčna uprava 

 
Korupcija v davčni službi bi lahko bila problem kljub številnim nadzornim mehanizmom 
(opredeljena pravila o nasprotju interesov, posebni in splošni Kodeks poklicne etike za 
javne uslužbence, posebna enota notranjega nadzora, sektor za notranji nadzor), saj je 
bilo od leta 1998 do 2000 uvedenih 14 disciplinskih postopkov, od tega so tri primere 
prijavili policiji. Čeprav ni bila nobena kršitev kvalificirana kot korupcija, je bila večina 
postopkov povezana z zlorabo funkcije ali podobnimi prestopki. 
 
Davčni uslužbenci v Sloveniji so podkupovanju zelo izpostavljeni, ob tem pa ni nobenih 
posebnih ukrepov za preprečevanje in odkrivanje koruptivnih dejanj v davčni upravi. 
Priporoča se dodatno usposabljanje davčnih uslužbencev in večja kontrola (Greco, 2000, 
str. 10). 
 
Nenazadnje je presenetljiva značilnost slovenskega gospodarstva očiten obseg sive 
ekonomije, kar daje povod za domnevo, da je korupcija veliko bolj razširjena kot kažejo 
uradni podatki. V skladu z oceno World Competitivness Yearbook je Slovenija glede 
razširjenosti sive ekonomije uvrščena na 48. mesto med 49. državami (čim višje je 
razvrstitev, tem manjša je siva ekonomija) in na 29. mesto med 49. državami glede na 
kazalec »izogibanje davkov« (The World Competitivness Yearbook 2001, 2001, str. 324, 
327). Ravno zaradi tega je vlada v zadnjem času uvedla ukrepe za zmanjševanje sive 
ekonomije, vključno z davkom na dodano vrednost in strožjo kontrolo delovne 
inšpekcije. 
 
 

3.2.1.2.4 Javno zdravstvo 
 
V skladu z najnovejšo raziskavo o korupciji, ki jo je naročil Urad za preprečevanje 
korupcije, se državljani s korupcijo soočijo najpogosteje na področju javnega zdravstva 
(Najbolj smrdi v Zdravstvu, 2002). Tudi Poročilo GRECO ugotavlja, da je področje 
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zdravstvenega varstva (skupaj z javnimi naročili) najbolj izpostavljeno korupciji (Greco, 
2000, str. 3). 
 
Naj omenim le nekaj primerov korupcije v zdravstvu v zadnjih dveh letih. Zdravnik je bil 
leta 2001 obsojen, ker je sprejel 1000 DEM podkupnine, da bi pospešil operativni poseg, 
na katerega bi moral pacient čakati nekaj mesecev (Zajec, 2001). Tu je opazen pereč 
problem v zdravstvu, ki ga predstavljajo dolge čakalne dobe za operacije in specialistične 
preglede. Možni rešitvi bi bili npr. dodatno financiranje javnega zdravstva s strani države 
in povečanje obsega prostovoljnega zavarovanja. Drugi zdravnik je bil obsojen, ker je 
terjal 3000 DEM, da bi bolniku uredil status nezmožnega za delo in mu celo grozil, da 
lahko v primeru neplačila pride do razveljavitve že obstoječe odločbe invalidske komisije 
(Izsiljeval pacienta, 1998). Po poročilih medijev je bil spet drug zdravnik obsojen na eno 
leto zapora s prepovedjo opravljanja zdravniške prakse za dve leti, ker je zahteval 363 € 
podkupnine, zato da je opravil carski rez (V. Ć. leto zapora, 2002). 
 
Zdravnike zavezuje prepoved prejemanja podkupnin. Zakon o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih (ZZMP) prepoveduje določene vrste oglaševanja farmacevtskih družb. Cilj 
je preprečiti bolj ali manj koruptne »posebne spodbude«, ki jih nudijo farmacevtske 
družbe zato, da zdravniki kupujejo in predvsem predpisujejo njihova zdravila. Te določbe 
so bile sprejete kmalu po aferi leta 1999, ko je farmacevtska družba Krka organizirala in 
financirala potovanje v Kenijo za številne zdravnike in njihove zakonce, katerega namen 
je bil sicer ogled obrata zdravil (Krapež, 1999a, Krapež, 1999b). Tisk je nedavno tega 
poročal o drugem podobnem primeru (Kdo je njihov patron, 2001). Tu se poleg korupcije 
pojavlja tudi problem morale javnih uslužbencev, katerih prvotna naloga naj bi bila 
strokovno opravljanje svoje dejavnosti. Nedavno je bila sprejeta tudi novela k zakonu, ki 
opredeljuje višino zneska (15.000 SIT), v protivrednosti katerega lahko zdravniki od 
pacientov sprejemajo darila, ki pa naj bi bila predvsem simboličnega pomena. Vendar 
imajo lahko tudi ta darila, četudi so dana v znak hvaležnosti in ne kot oblika 
podkupovanja, vpliv na prihodnji odnos med zdravnikom in pacientom. 
 
Osnova za presojanje koruptivnosti vseh zgoraj naštetih dejanj sta Kodeks medicinske 
deontologije Slovenije, ki ga je sprejela Zdravniška zbornica Slovenije, ter etično 
razsodišče Zdravniške zbornice, ki presoja o kršitvah Kodeksa in drugih nepravilnostih v 
delu zdravnikov. Primere korupcije etično razsodišče obravnava šele, ko je v tej zadevi 
kazensko sodišče izreklo pravnomočno obsodilno sodbo. Sprejem podkupnine predstavlja 
hujšo kršitev, za katero se lahko izreče sankcija odvzema zdravniške licence (Corruption 
and Anti-corruption Policy, 2002, str. 615). 
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3.2.1.2.5 Šolstvo 
 
Dokazi o korupciji v šolstvu so zelo redki, kar priča o visoki integriteti slovenskega 
izobraževalnega sistema. Kljub temu se tu in tam poroča o nekaterih primerih, kar bi 
lahko bila posledica nekoliko manjše kontrole in nižjih plač v primerjavi z drugimi 
javnimi uslužbenci. 
 
V odmevnem primeru iz leta 1998 je oče (zelo znan slovenski poslovnež) domnevno s 
pomočjo vplivnega višjega upravnega delavca »uredil«, da je njegov sin lahko opravljal 
zaključni izpit, čeprav formalnopravno ni izpolnjeval pogojev (Korupcija v vrhu 
slovenskega šolstva, 1998). Ta primer je postal eden izmed razlogov za poznejši 
neuspešen poizkus interpelacije zoper ministra za šolstvo in šport. Nekateri viri tudi 
navajajo, da študentje ali njihovi starši včasih uporabijo »veze«, nezakonito posredovaje 
ali podkupnino, da bi naredili izpit, pri ustnih izpitih je za to še več možnosti. Po drugi 
strani šolski inšpektorji niso ugotovili nobenega primera korupcije. 
 
Zakon o šolski inšpekciji ureja pristojnosti šolske inšpekcije. Šolski inšpektorji nadzirajo 
izvajanje obstoječih zakonov in uredb, ki veljajo za šole, začnejo disciplinski postopek ali 
suspendirajo osebo, ki je bila vpletena v korupcijo. Disciplinski postopek, ki ga  začnejo 
inšpektorji, vodi disciplinska komisija, in je alternativa normalnemu kazenskemu 
postopku (Vidiki korupcije v Sloveniji, 2002, str. 40). 
 
 

3.2.1.2.6 Izdaja dovoljenj in regulativa 
 
Do sedaj ni bila opravljena nobena posebna raziskava glede korupcije na področju 
izdajanja dovoljenj in dejavnosti inšpekcij. Izjema je nedavni primer štirih zasebnih  
inštruktorjev neke avtošole in štirih članov komisije za vozniške izpite, ki so jim 
kandidati domnevno plačali podkupnino v višini od 590 do 980 €, da so brez potrebnega 
znanja opravili pisni ali praktični del vozniškega izpita (okoli 1960 €  za oba izpita).  V 
začetku leta 2002 je v zvezi s tem tekel kazenski postopek (Mimo zakonov in čez polno 
črto do vozniškega izpita, 2001). 
 
Predpisi o izdajanju različnih dovoljenj so del zakonodaje, ki ureja specifična področja 
(na primer koncesije za ribolov, rabo gozda, itd.). Inšpekcijski organi se soočajo s 
pomanjkanjem usposobljenih kadrov ob tem, da imajo zakoni ter uredbe, ki jih morajo 
nadzorovati, številne »luknje«, kazni, predpisane za prekrške pa so mile. Veliko 
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primerov, ki jih prijavijo inšpektorji, zastara zaradi preobremenjenosti Sodnikov za 
prekrške (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 616). 
 
 

3.2.1.3 JAVNA NAROČILA 
 
Kljub relativno izpopolnjenemu zakonodajnemu okvirju za javna naročila dolga tradicija 
prekrivanja javnega in zasebnega sektorja ni v prid učinkovitemu nadzoru. To lahko 
vpliva na razširjenost tajnih dogovorov med strankami, udeleženimi v poslu. Problem 
predstavljata učinkovitost revizije postopkov javnih naročil in pritožb ter nasprotje 
interesov pri javnih naročilih. V zadnjih letih je izbruhnilo nekaj škandalov na ravni 
ministrstev, dokazano pa je, da so javna naročila na lokalni ravni pod resnim udarom 
korupcije (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 607). 
 
Področje javnih naročil v Sloveniji urejata Zakon o javnih naročilih (v nadaljevanju ZJN) 
in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja. ZJN je v veljavi od aprila 2000 in 
določa pogoje, po katerih se razpisujejo javna naročila. Pri pogodbah za blago in storitve 
z vrednostjo nad 36.000 €  in oddajo gradenj nad 67.000 €  je treba izvesti odprti 
postopek oddaje javnega naročila (Zakon o izvrševanju proračuna RS, 2001). Za pogodbe 
z nižjo vrednostjo se postopek določi v skladu z internimi predpisi naročnika. Naročnik 
lahko dodeli pogodbo za javno naročilo tudi brez javnega razpisa, če gre za posebni 
primer. Vse objave v zvezi z javnimi naročili, ki zahtevajo odprti postopek, mora 
naročnik objaviti v standardni obliki v Uradnem listu RS. Večina kršitev ZJN je povezana 
z navedbo in uporabo meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, obravnavali pa so tudi 
neenakopravno obravnavanje med ponudniki. 
 
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja je bil sprejet septembra 1999 in določa 
revizijske postopke javnih naročil. Zahtevek za revizijo lahko vloži vsakdo, ki ima interes 
za naročilo in je utrpel ali bi lahko utrpel škodo v postopku. Po prejemu pritožbe organ 
naročnika  izvede notranjo revizijo. Če je na podlagi te revizije pritožba zavrnjena, lahko 
udeleženec vloži revizijo na Državno revizijsko komisijo, katere odločitev je dokončna 
(Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, 1999). V letu 2000 je Državna revizijska 
komisija obravnavala 242 zahtevkov za revizijo; v 114 primerih je delno ali v celoti 
razveljavila postopek, niti ena pritožba pa ni bila neposredno povezana s korupcijo. 
Zakonodaja o javnih naročilih je vzpostavila tudi Urad za javna naročila. Ključne naloge 
Urada so predlagati reforme v razvoju zakonodaje na področju javnih naročil, zbirati 
podatke o javnih naročilih in enkrat letno poročati vladi, sestaviti listo pravnih oseb, ki so 
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v postopkih javnih naročil uporabile korupcijo, in organizirati izobraževanje na področju 
javnih naročil (Zakon o javnih naročilih, 2000). 
 
Mediji velikokrat poročajo o negospodarni rabi javnih sredstev pri javnih naročilih, 
vendar so zaradi pomanjkanja dokazov specifične obtožbe korupcije zelo redke. Leta 
2000 se je Ministrstvo za gospodarstvo izognilo javnemu razpisu za nakup računalniške 
opreme, tako da je nakup razdelilo na devet samostojnih pogodb, pri tem pa je plačalo 
veliko višjo ceno, kot bi jo lahko doseglo na javnem razpisu. Ministrstvo je na primer 
kupilo prenosni računalnik za 14.083 € (Žerdin, 2001). Notranja revizija je ugotovila, da 
je bil ZJN kršen, pogodbe so razglasili za nične, Ministrstvo pa je skušalo povrniti 
opremo in sredstva. V nekem drugem primeru je leta 2001 Ministrstvo za šolstvo, 
domnevno v nasprotju z ZJN, podpisalo pogodbo za programsko računalniško opremo za 
ceno, ki je bila bistveno višja od tržne (Humar Dekleva, 2001). Nenazadnje je vlada pred 
kratkim kupila potniško letalo od evropskega proizvajalca, ki je bil v devetdesetih letih 
vpleten v večjo korupcijsko afero. Nakup je bil razglašen za zaupen, tako da se je Vlada 
izognila javnemu razpisu. 
 
Poleg nakupov računalniške opreme predstavlja oddaja gradbenih del najbolj 
problematično področje javnih naročil. Zloraba pri javnih nabavah pa je postala zadnje 
čase bolj sofisticirana: namesto da bi naročnik očitno kršil določbe razpisa, se osredotoči 
na pripravo razpisne dokumentacije, ki jo napiše na kožo izbranemu izvajalcu 
(Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 612). 
 
 

3.2.1.4 SODSTVO 
 
Slovenija je prišla daleč v vzpostavljanju neodvisne sodne veje oblasti, vendar še vedno 
obstajajo vzroki za zaskrbljenost. Zdi se, da se Državni zbor in Vlada ne zavzemata 
dovolj za popolno neodvisnost sodne veje oblasti. Prisotni so bili predlogi za ukinitev 
trajnega mandata: predlagana je bila petletna poskusna doba, po izteku katere bi Sodni 
svet ponovno ocenil rezultate dela sodnika in ga na podlagi tega izvolil ali ne izvolil v 
trajni mandat. Problem predstavlja tudi vse večji vpliv Ministrstva za pravosodje in 
predstavnikov Državnega zbora v Sodnem svetu (Judicial Independence, 2002, str. 434–
436). 
 
Zakon o sodniški službi določa, da sodniki ne smejo prejemati daril in drugih koristi v 
zvezi s svojim delom, do nedavnega pa jim ni bilo treba predložiti izjav o premoženjskem 
stanju in dohodkih. Na tem področju so bile s strani nekaterih institucij predlagane 
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spremembe. Problem predstavlja tudi, da so sodniki lahko člani političnih strank; sistem 
volitev sodnikov v Državnem zboru bi lahko pripeljal do politično motiviranih imenovanj 
in zmanjšane sodne neodvisnosti (Greco, 2000, str. 14, 17). 
 
Nov Kodeks sodniške etike, ki ga je sprejelo Slovensko sodniško društvo junija 2001, 
določa načela glede neodvisnosti, nepristranskosti in nezdružljivosti funkcij ter nasprotja 
interesov. V sodniškem poklicu so pravne in etične omejitve zelo stroge, izredno 
pomembna pa je objektivnost in moralnost sodnika v vsakem procesu. 
 
Sredi devetdesetih let so mediji poročali o odmevni kazenski zadevi, v kateri sodnik ni 
napisal sodbe, dokler zadeva ni zastarala. Primer je bil v javnosti zelo odmeven, sodnik 
pa je s položaja odstopil sam. V zadnjih letih pa ni bilo v javnosti zaslediti nobenega 
primera korupcije. Pred kratkim je sicer odstopila predsednica Okrajnega sodišča, potem 
ko je prišlo na dan, da je selitev sodišča na novo lokacijo zaupala podjetju svojega moža. 
V tem primeru je šlo za kršitev Zakona o javnih naročilih pa tudi za kršitev Kodeksa 
ravnanja javnih uslužbencev. 
 
Glavno skrb glede sodstva v Sloveniji predstavlja problem sodnih zaostankov. Redno 
poročilo o napredku 2001 ugotavlja pomemben napredek pri zmanjševanju sodnih 
zaostankov v civilnih zadevah, delno kot posledica v maju 2001 sprejetih dopolnitev 
Zakona o sodniški službi, ki so omogočile projekt »Hercules« in vključevanje dodeljenih 
sodnikov v program zmanjševanja sodnih zaostankov. Kljub temu Redno poročilo o 
napredku 2001 ugotavlja, da ni bilo doseženih posebnih izboljšav v kazenskih primerih, 
od katerih okoli 60 odstotkov traja več kot eno leto. Poleg tega so se povečali zaostanki v 
zemljiškoknjižnih zadevah, čeprav je v teku program uvajanja računalnikov v register 
Zemljiške knjige (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 602–603). 
 
 

3.2.2 KORUPCIJA V ZASEBNEM SEKTORJU 
 
Korupcijo moramo obravnavati tudi z vidika podjetij, ki se največkrat pojavljajo na 
aktivni strani, kot dajalci podkupnin. Njihova dejanska aktivnost je sicer vprašljiva, saj 
velikokrat ni aktiven tisti, ki daje podkupnino, temveč je prejemnik tisti, ki jo zahteva, 
sicer posla ne bo sklenil. Imamo več razlogov, da se podjetja znajdejo v situaciji, v kateri 
se  počutijo prisiljena podkupovati. V nerazvitih državah in v državah v razvoju je 
značilno dejstvo, da brez podkupnine podjetje ne more dobiti velikih projektov in drugih 
poslov. Podjetja opravičujejo svoja dejanja, češ da so se le podredila praksi države, v 
kateri poslujejo, ter da to tako in tako vsi počnejo. Zagovarjajo se tudi s tem, da je 
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posledica uspešnega posla, sklenjenega na podlagi podkupnine, odpiranje novih delovnih 
mest in ohranjanje starih, kljub temu da so prav zaradi tega drugje ostali številni delavci 
brez zaslužka (TI Source Book 2000, 2000). 
 
Pomemben dejavnik na področju omejevanja korupcije v zasebnem sektorju so lahko 
kodeksi obnašanja, ki lahko učinkovito dopolnijo zakonodajo in vladne ukrepe v zvezi z 
notranjimi postopki podjetja, obnašanjem uslužbencev in njihovo odgovornostjo. Kodeksi 
obnašanja jasno opredeljujejo strategijo podjetja do korupcije ter pričakovanja in zahteve 
podjetja od zaposlenih. Z omenjenimi kodeksi naj bi podjetja odpravljala »sive cone« 
nejasnosti glede obnašanja in ravnanja uslužbencev. Usmerjeni morajo biti v številne 
posamezne situacije, da pomagajo uslužbencem, ko se pri vsakodnevnem poslovanju 
znajdejo v težkih situacijah, ki zahtevajo določeno ravnanje.  
 
Poznamo več različnih pristopov pri oblikovanju kodeksov obnašanja. Nekatera podjetja 
imajo splošne kodekse, ki imajo poleg poslovne etike tudi napotke v zvezi s korupcijo ter 
navedbe o kršitvah politike podjetja v primeru podkupovanja. Drugje imajo podrobna 
pravila v zvezi s korupcijo in poslovnimi transakcijami, ki vključujejo politične 
prispevke, darila državnim in javnim uslužbencem, pospeševalna plačila, itd. Veliko pa je 
tudi podjetij, ki  nimajo specifičnih pravil ali kodeksov glede podkupovanja (OECD 
Symposium on Corruption and Good Governance, 1996, str. 76). 
 
Za korupcijo zasebnega sektorja je značilna interakcija z javnim sektorjem z namenom 
medsebojno koristne menjave. Podkupovanje uslužbencev javnega sektorja s strani 
podjetnikov lahko delimo na (Kolar, 1994): 
- Podkupovanje javnih uradnikov, ki so odgovorni za pravilno izvrševanje zakonov in 

ekonomskih politik. Možnosti za njihovo podkupovaje so povezane z pomembnostjo 
obvladovanja vladnih aktivnosti, kot so carine, dovoljenja in prepovedi, stimulacije, 
itd. 

- Podkupovanje sodnikov, ki je najbolj obsojana od vseh oblik. Največkrat je prisotno v 
primerih tihotapstva, poslovanja brez ustreznih dovoljenj, sodelovanja na črnem trgu 
ter tudi umorov in tatvin.    

- Podkupovanje politikov, ki oblikujejo zakone in politiko družbe, je prisotno v vseh 
sistemih in vpliva na oblikovanje državne zakonodaje in njene gospodarske politike. 

 
Raziskava med vodilnimi delavci slovenskih podjetij je pokazala, da so izkušnje s 
korupcijo najbolj prisotne med delavci v malih podjetjih, najmanj pa v velikih sistemih. 
Korupcija naj bi bila hipotetično večji problem kot pa njeno udejanjanje v praksi. 
Ugotovitve raziskave, na katere najbrž vpliva manjša pripravljenost za sodelovanje ter  
dvomljiva iskrenost anketirancev, predstavljam v nadaljevanju (Raziskava o 
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gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 
2002):  
- Korupcija v Sloveniji je med podjetniki (pretežno vodilni delavci malih in srednjih 

podjetij) ocenjena kot razmeroma velik problem. 
- Pogoji financiranja so za večino podjetnikov še znosna ovira, večji problem 

predstavljajo težave s cenami najemnin in nakupom zemljišč, kar je težava predvsem 
malih podjetij. 

- Zakonska regulativa, delovanje sodstva in politične razmere naj ne bi predstavljale 
velikega problema, vendar več kot petino anketirancev skrbi korupcija v javnem 
sektorju. 

- Potreba po osebnih povezavah z bančniki ne predstavlja posebno velikega problema, 
podobno velja za dostop do tujih bank, nekoliko večji problem pa predstavlja dostop 
do finančnih virov za investicije ter dostop do virov financiranja izvoza, kar je 
praviloma večji problem za manjša podjetja. 

- Več kot četrtina vprašanih (največ iz srednjih podjetij) je izjavila, da morajo podjetja 
običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil. Podoben odstotek vprašanih meni, 
da je znesek teh plačil praviloma znan že vnaprej (največ jih meni, da sta to 2 
odstotka pogodbene vrednosti).  

- Velika večina anketiranih sploh ne ve, kako potekajo neuradna plačila, oziroma s tem 
problemom ni seznanjena ali pa meni, da tega problema ni. 

- O korupciji poslancev pri sprejemanju zakonov in korupciji vladnih funkcionarjev pri 
oblikovanju zakonov govori približno četrtina anketirancev. Še večji problem sta 
patronaža in nepotizem, s katerim se srečujejo predvsem manjši podjetniki. 

- Korupcija davčnih uradnikov in sodnikov je v primerjavi s prejšnjima kategorijama 
skoraj zanemarljiva. 

- Predvsem manjša podjetja poudarjajo problem korupcije javnih uslužbencev pri 
oddaji javnih naročil (30 odstotkov vprašanih). 

- Približno polovica anketiranih meni, da je korupcija neizbežni del slovenskega in 
svetovnega ekonomskega sistema, tretjina vprašanih pa meni, da korupcija do neke 
mere koristi razvoju njihovega podjetja in razvoju slovenskega in svetovnega 
ekonomskega sistema. Ti podatki so precej zaskrbljujoči, vendar pa presegajo realno 
zaznavo koruptivne dejavnosti glede na dosedanje empirične izkušnje. 

- Etični kodeks je sprejelo nekaj manj kot 20 odstotkov podjetij, približno toliko pa ga 
še namerava sprejeti. Reševanje problemov v zvezi s korupcijo vidijo podjetniki v 
etičnem izobraževanju menedžerjev, učinkoviti kontroli le-teh ter zaostreni regulativi. 

 
V Sloveniji je korupcija prisotna predvsem na višjih organizacijskih ravneh, v povezavi 
med političnimi in ekonomskimi elitami. Ker so te elite zelo dobro seznanjene s potekom 
in vsebino političnih, ekonomskih, pravnih in upravnih procesov, je boj proti korupciji na 
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tej ravni izjemno zahteven. Zato je toliko pomembnejše učinkovito delovanje sodstva, 
policije in tožilstva ter legitimnost družbene, politične in ekonomske ureditve, vključno z 
legitimnostjo vlade. Rezultati raziskave, kot tudi ostali relevantni podatki, pa žal kažejo, 
da je zaupanje v te institucije oz. legitimnost sodstva, policije, tožilstva in vlade v 
Sloveniji zelo nizka. Dodaten problem predstavlja dejstvo, da koruptne dejavnosti 
predstavljajo danost v gospodarskem okolju, ki vpliva na delovanje podjetij. Menedžerji 
to danost upoštevajo in jo sprejemajo kot neizogiben del delovanja tako v slovenskem kot 
tudi v mednarodnem gospodarskem okolju.  
 
Koruptivno so najbolj ogrožena mala in srednje velika podjetja, daleč najmanj pa velika 
podjetja. Glede na to, da predstavljajo mala in srednje velika podjetja enega od motorjev 
slovenskega gospodarskega razvoja, je tovrsten položaj zaskrbljujoč. Naložbe podjetij  v 
koruptne namene omejujejo in blokirajo njihove investicije, zaposlovanje in rast. Mala in 
srednje velika podjetja v Sloveniji se že dolgo časa srečujejo s problematiko t. i. plačilne 
nediscipline, kar jih usmerja k delovanju v »sivi coni« (izogibanje davčnemu režimu) in 
vzpodbuja k zatekanju v kriminalne prakse. Obenem plačilna nedisciplina spodbuja 
nezakonite oblike izterjave dolgov, ki jih opravljajo kriminalne združbe ter omejuje in 
blokira investicije, zaposlovanje in rast teh podjetij.    
 
Nedavno so mediji poročali o sumu zlorabe notranjih informacij, katerega sta obtožena 
predsednika uprav podjetij Gorenje in Kolinska. Jože Stanič je del svojih delnic Gorenja 
prodal v času, ko se je govorilo, da bi velenjska družba lahko postala tarča prevzema 
podjetja Electrolux, Lojze Deželak pa je del delnic Kolinske prodal, tik preden je podjetje 
objavilo, da prekinja sodelovanje s svojim dolgoletnim licenčnim partnerjem Nestléjem. 
Obe potezi sta bili deležni precejšnje publicitete, njuno morebitno spornost pa preiskuje 
tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (Viršek, Tekavec, 2003). 
 
 

3.2.3 POLITIČNA KORUPCIJA 
 
Dokazovanje politične korupcije je ponavadi zelo oteženo, saj je velikokrat vprašljiva 
verodostojnost podatkov in prič. Pri politični korupciji gre predvsem za izkoriščanje 
politične moči sebi in stranki v prid. Najpogosteje je povezana s področji javnih naročil 
ter gospodarskega in negospodarskega kriminala, ki lahko postanejo nevarna za 
nasprotnike korupcije. Jaz se bom posvetil dvema osnovnima problemoma politične 
korupcije v Sloveniji, in sicer financiranju političnih strank in delovanju Državnega 
zbora. 
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Financiranje političnih strank je urejeno z dokaj strogimi in podrobnimi pravili, z 
omejitvami glede donacij in izdatkov, ki jih določata Zakon o političnih strankah in 
Zakon o volilni kampanji. Politične stranke se lahko financirajo iz državnega proračuna, 
članarine, prispevkov fizičnih ali pravnih oseb, prihodkov od premoženja, volil in 
dobičkov iz dohodkov podjetja, ki ga imajo v lasti (podjetje sme opravljati le kulturno oz. 
založniško dejavnost) (Zakon o političnih strankah, 2000). Iz državnega proračuna 
stranke prejemajo znatne subvencije, vendar kljub temu z relativno lahkoto zaobidejo 
številna pravila, da bi prišla do dodatnih sredstev. Naj navedem zneske, ki so jih 
najmočnejše politične stranke leta 2001 prejele samo iz državnega proračuna: Liberalna 
demokracija Slovenije 882.000 €, Socialdemokratska stranka Slovenije 396.000 €, 
Združena lista socialnih demokratov 306.000 €, SLS SKD Slovenska ljudska stranka 
247.500 € (Koliko glasov toliko denarcev, 2002). Ta denar naj bi bil porabljen za 
financiranje strokovnega svetovalca in za druge pisarniške stroške. Skladno z uradnimi 
finančnimi poročili strank glavnina sredstev financiranja političnih strank prihaja iz 
državnega proračuna. Stranke lahko prejemajo sredstva tudi iz proračuna lokalnih občin 
sorazmerno glede na število prejetih glasov. 
 
Vsaka stranka mora Državnemu zboru predložiti letno finančno poročilo, ki mora 
vsebovati vse prihodke in odhodke. Poročilo pred predložitvijo Državnemu zboru 
revidira Računsko sodišče, njegova ocena in opombe pa so kot priloga sestavni del 
poročila. V primeru financiranja, ki presega trikratno povprečno mesečno plačo na 
delavca, morajo stranke objaviti skrajšano verzijo poročila v Uradnem listu RS, če pa 
organizirajo volilno kampanjo, so dolžne predložiti začasno poročilo o financiranju 
volilne kampanje (Zakon o političnih strankah, 2000; Zakon o volilni kampanji, 1997). 
 
Ob parlamentarnih volitvah leta 2000 so po navedbah Računskega sodišča vse stranke 
kršile Zakon o financiranju. Kljub temu da določba zakona izrecno določa samo en račun 
za financiranje volilne kampanje, se niti ena stranka ni držala te določbe (ena stranka je 
uporabila celo 45 računov za namen financiranja). Nobena stranka zaradi kršitev ni bila 
resno kaznovana ali kako drugače sankcionirana (Poročilo Računskega sodišča RS o 
reviziji poslovanja organizatorjev volilne kampanje, 2001). 
 
Mediji so nedavno poročali o aferi, v kateri je Združena lista socialnih demokratov 
prejela 24.758 € od  neke angleške fundacije za volilno kampanjo 2000, kar kaže na 
možnosti izogibanja Zakonu o financiranju s strani političnih strank. Financiranje iz 
tujine ni bilo izvršeno neposredno na stranko (kar je nezakonito), ampak na manj znano 
društvo, ki ga vodijo funkcionarji in člani stranke (Matos, 2001; Molk solidarnosti, 
2001). Druge afere se nanašajo na dogodke iz začetka oz. sredine 90-ih let. Leta 2001 so 
mediji poročali, da je klavnica KOTO leta 1992 pri volitvah v Državni zbor Liberalni 
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demokraciji Slovenije zagotovila okoli 1,95 mio € preko švicarskega hčerinskega 
podjetja Costello in da je zato vlada isti klavnici plačala znatno večji znesek za storitve 
na področju klanja kot v drugih evropskih državah. Kljub nekaterim prijavam zoper 
ministre državni tožilec ni sprožil nobenega postopka (Švicarska zveza, 2001). Sporen je 
bil tudi primer iz leta 1992, ko je farmacevtska družba LEK financirala Slovensko 
ljudsko stranko. LEK je od sestrskega podjetja agencije, ki je bila zadolžena za volilno 
kampanjo Slovenske ljudske stranke, naročil kratke video spote, ki jih niso nikoli izdelali. 
107.800 € je bilo tako porabljeno za kampanjo Slovenske ljudske stranke, ne da bi prišlo 
do formalne kršitve Zakona o financiranju strank (Žerdin, interni podatki Mladine). 
 
Na splošno mnoge politične stranke v svojih letnih poročilih izkazujejo primanjkljaj, kar 
povečuje spodbude za nezakonito financiranje in korupcijo. Mediji so poročali, da so bila 
nekatera podjetja, ki so prispevala denar vladnim strankam, med izbranimi v postopku 
oddaje javnega naročila (Evropa brez meja, 2001). Kljub vsem tem navedenim 
koruptivnim dejanjem nadzor Računskega sodišča v primeru kršitev še ni pripeljal do 
večjih sankcij. 
 
Vsa javna poraba v Sloveniji je zajeta v državnem proračunu, ki ga sprejme Državni zbor. 
Učinkovitost nadzora nad državnimi financami in posredno nad Državnim zborom je 
zadovoljiva, vendar bi se jo dalo izboljšati. Iz razpoložljivih izkazov izhaja, da korupcija 
ne predstavlja resnega problema, čeprav je glede na raziskave javnega mnenja Državni 
zbor institucija, ki uživa najmanj zaupanja. Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo ureja nasprotje interesov in spremljanje premoženjskega 
stanja poslancev in je glede zastraševalnega učinka sankcij, ki jih predpisuje, v veliki 
meri neučinkovit. To dejstvo ter dejstvo, da lobiranje ni urejeno, otežujeta objektivno 
oceno na tem področju (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 600). 
 
V juliju 2001 je Slovensko združenje novinarjev izrazilo zaskrbljenost glede trendov v 
zakonodaji na področju posredovanja informacij, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja in še posebej glede poslovnika Državnega zbora, ki je znižal raven obveščanja 
javnosti o delu državne uprave in drugih državnih institucij (Država omejuje dostop do 
informacij, 2001). 
 
Evropska unija ni slovenskega parlamenta z vidika koruptivnosti nikoli obravnavala kot 
problematičnega. V preteklih treh letih nedvoumnih primerov korupcije ni bilo, čeprav so 
mediji nekajkrat poročali o primerih, ko so poslanci zamenjali strani tik pred pomembnim 
glasovanjem, kar bi lahko napeljevalo na korupcijo. Raziskava Evropske banke za 
obnovo in razvoj (EBRD) in Svetovne banke Business Environment and Enterprise 
Performance 1999 navaja, da samo 8 odstotkov slovenskih podjetij meni, da »prodaja« 
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parlamentarnih glasov ali uredb bistveno vpliva na njihovo poslovanje (Poročilo o 
človekovem razvoju Slovenija 2000–2001, 2001, str. 119). Vendarle ob tem, da lobiranje 
ni natančneje urejeno, in ob majhni strankarski disciplini ni veliko možnosti, da bi takšen 
vpliv lahko preprečili, za podrobnejše ocene pa bi potrebovali tudi natančnejše raziskave. 
 
 

3.2.4 KORUPCIJA IN MEDIJI 
 
V slovenski ustavi je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. 
Prav tako je zagotovljena  svoboda tiska, ki se lahko omeji le, če to zahteva izrecna 
narava druge pravice in v izrednih primerih (vojne razmere, izredno stanje). V Sloveniji 
svoboda govora ni ogrožena, vendarle pravne norme, ki urejajo dostop do informacij 
javnega pomena, niso povsem učinkovite. Zdi se, da ureditev ne dopušča neposrednega 
političnega vmešavanja, čeprav po nekaterih navedbah javna televizija ni naklonjena 
predstavljanju primerov korupcije.  
 
V preteklih letih naj ne bi bilo korupcije med novinarji, saj častno razsodišče Društva 
novinarjev ni obravnavalo nobenega primera domnevne korupcije. Medtem so mediji v 
preteklih letih poročali o različnih primerih korupcije. Nekatere primere so odkrili sami, 
pri drugih pa so objavili podatke, ki jih je posredovala policija. 
 
Zakon o medijih zavezuje vse državne organe, organe lokalnih samouprav, javna 
podjetja, javne zavode in posameznike, ki opravljajo javne funkcije, da posredujejo 
medijem »pravočasne, popolne in resnične« informacije o zadevah s svojega delovnega 
področja. Izjemo predstavljajo državne, vojaške, uradne in poslovne skrivnosti in 
informacije, ki lahko škodujejo sodnemu postopku. V zakonu je navedeno tudi, da 
novinarji niso dolžni razkriti vira informacij, razen če to določa kazenska zakonodaja 
(Zakon o medijih, 2001). 
 
Korupcija se je kljub vsemu pojavila tudi med novinarji. Čeprav je bil že leta 1991 sprejet 
Kodeks etičnega ravnanja novinarjev Slovenije, ki izrecno prepoveduje sprejemanje 
podkupnin ali »objavljanje informacij v korist zunanjega naročnika, poročila navajajo 
primere različnih vrst podkupovanja (Report to the OECD, 2001, str. 36–37). Kodeks 
ravnanja tudi določa, da se sporočila za javnost in reklame jasno ločijo od uredniške 
vsebine. »Skrito oglaševanje« je kljub temu široko razširjen pojav (Bizjak, 2001). 
Pogosto se dogaja, da lahko gospodarski interesi v majhni državi postanejo tako močni, 
da lahko preko oglaševalskega pritiska vplivajo na vsebino člankov in programov, torej 
na samo delo novinarjev. 
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Drug pomemben problem predstavljajo mreže povezav med upravnimi odbori medijskih 
družb, drugimi pomembnimi zasebnimi družbami ter slovenskimi bankami. Na primer 
organi dveh pomembnih dnevnikov, Delo in Večer, so preko osebnih vez povezani z 
upravnim odborom vsaj ene večje banke in s številnimi drugimi družbami. Čeprav ni 
trdnih dokazov o vplivu teh povezav na dejavnost medijev, primer Mira Petka vzbuja 
resno zaskrbljenost glede svobode novinarjev pri preiskovanju korupcije brez tveganja 
povračilnih ukrepov. V letu 2001 so Mira Petka, lokalnega novinarja pri dnevniku Večer, 
pretepli skoraj do smrti, potem ko je napisal številne članke o korupciji v regiji. V člankih 
so bile navedbe o nakupu zemljišča od lokalnega podjetnika po minimalni ceni s strani 
poslanca državnega zbora, o tajni prodaji premoženja železarne, ki je bila sanirana s 
strani države tuji družbi pod tržno ceno, o sumljivih kreditih Nove Kreditne banke 
Maribor, odobrenih  lokalnemu poslovnežu pod zelo ugodnimi pogoji in o sumljivem 
pranju denarja v isti banki. Skladno z izjavo novinarja Petka, so po objavi člankov v 
zvezi z banko razrešili urednike pri dnevniku Večer, saj sta upravna odbora tega dnevnika 
in Nove Kreditne banke Maribor osebno povezana. Leta 2003 je policijska preiskava v 
zvezi z napadom še vedno potekala, preiskavo pa je sprožila tudi posebna parlamentarna 
preiskovalna komisija. 
 
 

4 PREPREČEVANJE KORUPCIJE 
 
 

4.1 PROTIKORUPCIJSKE POLITIKE IN STRATEGIJE 
 
Izbira prave protikorupcijske politike je ključnega pomena za doseganje uspešnih 
rezultatov na področju boja proti korupciji. V literaturi lahko zasledimo nesporazume o 
tem, kaj naj bo dobra protikorupcijska politika in kakšen pristop izbrati. Če 
poenostavimo, lahko pristop k protikorupcijski politiki razdelimo v pet glavnih skupin: 
- Pristop »kazenskega ter upravnega nadzora«, kjer gledajo na korupcijo v nekem 

relativno preprostem smislu podkupovanja, javne uradnike ter politike pa imajo za 
iskalce korupcijskih priložnosti. V tem smislu se protikorupcijska politika nanaša na 
sprejemanje ter izvrševanje kazenskopravnih določb v kombinaciji z učinkovitimi 
formalnimi nadzornimi mehanizmi v javni upravi. 

- Pristop »minimalne države« tudi pravi, da so uradniki splošno podkupljivi in bodo 
izrabili vsako priložnost za doseganje lastne koristi. Problem vidijo v oblasti, kar 
zahteva ukrepe protikorupcijske politike, ki zmanjšujejo vlogo države in 
minimalizirajo urejanje.  
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- »Politično ekonomski« vidik skupaj s pristopom minimalne države predpostavlja, da 
korupcija uspeva v pogojih, v katerih principali ne zmorejo učinkovito spremljati 
dejanj agentov, uradniki pa skrbijo predvsem za povečanje svojih koristi. Toda 
zagovorniki tretjega pristopa se ne osredotočajo na velikost države, temveč na 
reformo javnih programov, ki naj bi povečali preglednost in odgovornost ter 
zmanjšali obseg problemov na relaciji principal – agent.   

- Pristop celovite strategije oziroma sistem nacionalne integritete presega do sedaj 
naštete pristope, saj vsebuje razširjena priporočila v zvezi z ukrepi protikorupcijske 
politike. Glavni cilji so povečati sposobnost države in upravljanja javnega sektorja, 
okrepiti politično odgovornost, omogočiti civilno družbo ter povečati gospodarsko 
tekmovalnost. Elementa celovite strategije, ki sta pomembna s strani vključevanja v 
EU, sta prizadevanje po razumnem omejevanju lobiranja v praksi ter prizadevanje po 
vključitvi civilne družbe v protikorupcijski projekt. 

- Pristopi, ki so orisani zgoraj, temeljijo na domnevi, da so javni uradniki nujno 
sebični, protikorupcijske strategije pa skušajo poudariti večjo demokracijo in dostop 
državljanov do procesov odločanja, manjšo avtonomijo javnih uradnikov, 
učinkovitejše sisteme kontrole ter represivne sankcije. Pristopi oblikovanja javne 
poštenosti pa temeljijo na neposrednih spodbudah uradnikom, da lahko ravnajo 
pošteno in s tem postanejo imuni za korupcijske priložnosti, ker svojo vlogo 
opredeljujejo v določenem smislu. Najpomembnejša elementa takšnega pristopa sta 
izobraževanje in oblikovanje etike javnih uslužbencev. 

 
Za učinkovito preprečevanje in zmanjševanje korupcije je potrebno čim bolj aktivno 
oblikovati protikorupcijske strategije in jih tudi izvajati. V nadaljevanju poglavja bom 
predstavil nekatera področja, ki so ključnega pomena za izvajanje protikorupcijskih 
strategij (Leiken, 1996/97, str. 55–58; Klitgaard, 1998, str. 4). 
 
Zelo pomembno je osveščanje in izobraževanje mednarodne javnosti. Kljub temu da je 
bila korupcija v družbi vedno prisotna, je šele v zadnjih letih preplavila časopisne stolpce 
povsod po svetu. Ugotovili so, da je število publikacij in časopisov, ki izhajajo v 
posamezni državi obratnosorazmerno s pojavom korupcije. Torej ima poročanje medijev 
pomembno vlogo pri omejevanju korupcije in seznanjanju javnosti z omenjenim 
problemom. Na področju izobraževanja je pa vsekakor storjeno premalo, saj bi lahko bilo 
več poudarka na izobraževalnih programih ter najrazličnejših raziskavah in predstavitvah 
o korupciji.  
 
Država mora imeti učinkovit sodni sistem, ki ne izvzema nobenih oblik korupcije. Kazni 
za korupcijska dejanja se morajo povečati, prav tako kot verjetnost za odkrivanje teh 
dejanj. Pomembno je, da se ne razlikuje med posameznimi storilci kaznivih dejanj, kar 
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pomeni, da se krivda dokaže tudi osebam iz političnega in gospodarskega vrha. Poleg 
tega je potrebno imeti ustrezno zakonodajo, ki je transparentna in ne dovoljuje nikakršnih 
dvoumnosti, vse z zakonodajo uveljavljene zakone pa je treba dosledno izvajati. 
 
Potrebni so ukrepi tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Strategija za 
zmanjševanje korupcije je lahko povečevanje plač javnim uslužbencem, saj vemo, da so v 
nekaterih državah uradniki zelo izpostavljeni korupciji ravno zaradi izredno nizkih plač. 
Poleg zvišanja plač je potrebno zvišati tudi učinkovitost javnih uslužbencev, omejiti 
njihova pooblastila ter nazorno opredeliti merila o zaposlovanju in napredovanju. V 
tretjem poglavju je že bilo govora o kodeksih obnašanja, ki s standardizacijo lahko 
vplivajo na obnašanje zaposlenih in s tem na korupcijo. Ti kodeksi povečujejo etično 
obnašanje, hkrati pa kaznujejo kršitve pravil in standardov, s tem pa omejijo priložnosti 
za neetično obnašanje. Velikega pomena bi bila uvedba kodeksov obnašanja za javne 
uslužbence, kar bi pripomoglo k omejevanju korupcije tudi v javnem sektorju. 
 
V poglavju o pogojih za korupcijo smo lahko videli, da je na področju gospodarskega in 
političnega okolja veliko možnosti za izvajanje koruptivnih dejanj. Na področju državne 
regulative bi bilo treba zmanjšati število trgovinskih omejitev in kontrol ter uvesti boljši 
nadzor nad dodeljevanjem državnih subvencij. Poenostavljena pravila bi rešila problem 
prevelike birokracije, priložnosti pobiranja podkupnin pa bi se zmanjšale. Za tranzicijske 
države je zelo pomemben proces privatizacije, saj njegovo dosledno izvajanje pripomore 
k dolgoročnemu zmanjševanju korupcije in uveljavljanju ustreznih lastniških struktur v 
posamezni državi. Resen problem predstavlja pomanjkanje politične volje s strani 
politikov in voditeljev. Velikokrat voditelji po eni strani skušajo znižati stroške korupcije, 
po drugi strani pa izkoriščajo koristi obstoječega koruptnega sistema zase in za svojo 
stranko. Politični vrh bi se moral zavzeti za protikorupcijske strategije in sodelovati z 
drugimi državami, saj je korupcija globalni problem. Povečanje javne osveščenosti in 
protikorupcijsko usmerjeni volivci lahko vplivajo na ustvarjanje politične volje. Problem 
predstavlja tudi pomanjkanje znanja voditeljev, ki pa ga lahko povečamo z ustreznimi 
stopnjami izobrazbe in dodatnimi izobraževalnimi programi. 
 
 

4.2 MEDNARODNI UKREPI 
 
Danes je za učinkovit boj proti korupciji potrebno mednarodno sodelovanje kot 
dopolnilni ukrep nacionalnim politikam. V mednarodnem okolju imamo vse več 
meddržavnih in nevladnih organizacij, ki od sredine 70-ih let delujejo z namenom 
zmanjševanja in preprečevanja korupcije. Najbolj pomembne med njimi so: Svetovna 
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banka, OECD, Evropska unija, Mednarodna trgovinska zbornica in Transparency 
International. 
 
 

4.2.1 Svetovna banka 
 
Od leta 1996 se Svetovna banka intenzivno ukvarja s problemom korupcije s poudarkom 
na njenih članicah, ki so deležne tako finančne pomoči kot tudi strokovnih nasvetov. Pred 
tem je banka izdala že dve poročili, v katerih so širše obravnavali korupcijo in sta bili 
osnova za začetek intenzivne dejavnosti. Tako je leta 1997 izšlo poročilo Helping 
Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank in postalo temeljni dokument 
Banke v boju proti korupciji. V njem so predstavljeni osnovni cilji Svetovne banke, ki se 
osredotočajo na preprečevanje in upoštevanje korupcije v razvojnih projektih financiranih 
s strani Svetovne banke, pomoč državam v razvoju ter spodbujanje mednarodne akcije in 
ukrepov na področju boja proti korupciji (Helping Countries Combat Corruption: The 
Role of the World Bank, 1997). 
 
Svetovna banka v svoji protikorupcijski dejavnosti sodeluje z drugimi meddržavnimi in 
nevladnimi organizacijami, s katerimi izmenjuje mnenja in izkušnje ter išče najboljše 
rešitve. Svetovna banka igra pomembno vlogo v državah v razvoju, saj jim posoja svoja 
sredstva in jim pomaga pri uresničitvi številnih nepovratnih projektov, kar je večinoma 
povezano z dejavnostjo javnega sektorja. Poleg tega pa banka z izboljšanjem zakonodaje, 
povečanjem konkurenčnosti, izobraževanjem ter s pomočjo strokovnih kadrov zagotavlja 
nadzor nad korupcijo tudi v zasebnem sektorju. Pomembno vlogo igra tudi povečevanje 
politične odgovornosti in stabilnosti s strani Svetovne banke (A Bank Strategy for 
Tackling Corruption, 2002). 
 
 

4.2.2 OECD 
 
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je na področju korupcije 
sprejela nekaj aktov. Že leta 1979 je sprejela Pravila obnašanja za multinacionalna 
podjetja (Code of Conduct for Multinational Undertakings), ki so postavila prve smernice 
v boju proti korupciji, leta 1994 pa je oblikovala Priporočilo OECD o podkupninah v 
mednarodnih poslovnih transakcijah in Priporočilo o prepovedi davčnih odbitkov na 
podkupnine. Leta 1997 je bilo na predlog ZDA Priporočilo o podkupninah v 
mednarodnih poslovnih transakcijah popravljeno, kar je bilo sprejeto s strani OECD. 
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Konec istega leta so sprejeli tudi Konvencijo o preprečevanju podkupovanja tujih javnih 
uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ki je najpomembnejši akt na tem področju 
(OECD Observer, 2000, str. 3). 
 
OECD je s temi akti naredila veliko na področju podkupovanja v mednarodnem 
poslovanju. V državah članicah je danes na tem področju veliko ukrepov in predpisov, s 
katerimi se preprečuje in odkriva korupcija med uradniki. Pri tem se uporabljajo zakoni s 
področja kazenskega, civilnega, upravnega in trgovinskega prava. Za potrebe korupcije je 
bila oblikovana tudi posebna delovna skupina OECD, ki določa dolžnosti držav članic in 
daje navodila za njihovo delovanje. Stroški nadziranja in odkrivanja se za članice 
financirajo iz proračuna OECD, za nečlanice pa se razdelijo med OECD in dotično 
državo. Poleg tega, da navedena priporočila veljajo prvenstveno za države članice, OECD 
poziva vse države nečlanice, da upoštevajo navedene ukrepe in predpise, in jih tudi vabi, 
naj podpišejo konvencijo in se pridružijo boju proti korupciji (Commentaries on the 
Convention on Combating Bribery of Officials in International Business Transactions, 
1998). 
 
 

4.2.3 Evropska unija – EU 
 
Najpomembnejši akti, ki se osredotočajo na uskladitev zakonodaje in njeno razširitev ter 
poudarjajo sodniško sodelovanje na področju protikorupcijskih postopkov, so (Korupcija 
in protikorupcijski ukrepi v Sloveniji, 2002, str. 34): 
- Konvencija o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti iz leta 1995 ter prvi in 

drugi protokol k omenjeni Konvenciji, ki postavljajo standarde glede podkupovanja, 
ki je v škodo proračuna EU, in določila glede kaznovanja na tem področju, 
inkriminirajo aktivno in pasivno korupcijo ter vzpostavljajo odgovornost pravnih 
oseb za tovrstna ravnanja. 

- Konvencija o preprečevanju korupcije uslužbencev EU in uslužbencev držav članic 
EU iz leta 1997, ki podrobno opredeljuje področje podkupovanja javnih uslužbencev 
EU in njenih držav članic. 

- Skupna akcija v zvezi s korupcijo v zasebnem sektorju, ki jo je potrdil Ministrski svet 
EU decembra 1998 in ima namen uskladiti nacionalne zakonodaje na področju 
korupcije. 

 
Problem vseh naštetih aktov je, da še niso pričeli veljati, saj jih ni ratificiralo dovoljšnje 
število članic. Poleg njih so pomembni tudi številni drugi mednarodni sporazumi, ki bodo 
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takoj, ko jih bodo ratificirale vse države članice, avtomatično postali del pravnega reda 
EU. Ti so (Predlog protikorupcijskega zakona, 2003, str. 26–27):  
- Kazenskopravna konvencija Sveta Evrope o korupciji, ki inkriminira vso aktivno in 

pasivno korupcijo v javnem sektorju, vzpostavlja odgovornost pravnih oseb za 
korupcijska dejanja in zahteva vzpostavitev specializiranih in neodvisnih organov za 
boj proti korupciji. 

- Civilnopravna konvencija Sveta Evrope o korupciji, ki vzpostavlja civilno 
odgovornost za korupcijo odgovornih oseb in tudi države. 

- Konvencija OECD o preprečevanju podkupovanja tujih javnih uslužbencev v 
mednarodnih poslovnih transakcijah, ki prepoveduje aktivno podkupovanje tujih in 
mednarodnih javnih uslužbencev in s tem kaznivim dejanjem povezano pranje 
denarja in računovodske oziroma knjigovodske kršitve predpisov. 

 
Poleg dveh konvencij o korupciji je leta 1997 Svet Evrope odobril obsežen okvir 
»Dvajsetih vodilnih načel v boju proti korupciji«, ki za države niso zavezujoča, služijo pa 
kot morebiten okvir za razvoj protikorupcijskih strategij v najširšem smislu. Leta 1998 je 
Svet Evrope odobril oblikovanje Skupine držav proti korupciji (GRECO), da bi spodbudil 
mednarodno sodelovanje. GRECO, ki je do leta 2003 imel 34 članic, organizira 
medsebojno spremljanje izpolnjevanja vodilnih načel s strani držav članic in izvaja 
ocenjevalne postopke na različnih področjih (Poročilo o Republiki Sloveniji Skupine 
držav proti korupciji Greco, 2000, str. 3). 
 
Protikorupcijski okvir EU je precej razpršen in nezavezujoč, kar je posledica dveh 
razlogov. Prvič, obseg in narava korupcije se med državami članicami precej razlikujeta, 
kar odraža različne tradicije in zgodovinske dediščine. Prisotna je velika razlika med 
birokratskimi tradicijami severnejših držav članic, za katere velja natančnost in poštenje, 
in npr. francoskim, sproščenim stilom javne službe. Drugič, do zdaj Komisija ni 
obravnavala korupcije kot problema v zvezi s sposobnostjo držav članic, da izvršujejo 
direktive EU. S tem v zvezi ni čutila potrebe po prisili ali kritiki obstoječih držav članic v 
zvezi s korupcijo. Tako EU po eni strani sprejema številne ukrepe za doseganje 
ustreznega režima v zvezi z upravljanjem EU, kot so najrazličnejši kodeksi (npr. Kodeks 
ravnanja članov Evropskega parlamenta), po drugi strani pa prizadevanja za razširitev in 
usklajevanje protikorupcijske politike med državami članicami predstavljajo zelo težaven 
in razdrobljen proces. Vidimo torej, da zavezujočega protikorupcijskega okvirja, vsaj v 
formalnem smislu, v EU ni (Korupcija in protikorupcijski ukrepi v Sloveniji, 2002, str. 
32). 
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4.2.4 Mednarodna trgovinska zbornica 
 
Leta 1975 je Mednarodna trgovinska zbornica (MTZ) ustanovila odbor za izsiljevanje in 
podkupnine, ki je leta 1977 sprejel pravila o ravnanju pri izsiljevanju in podkupovanju 
(Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery), ki so bila leta 1996 izpopolnjena. 
To je glavni akt MTZ na področju korupcije in vsebuje priporočila vladam in pravila 
obnašanja za podjetja. Pravila MTZ ne morejo vplivati na določbe nacionalne 
zakonodaje, lahko pa vplivajo na standarde in običaje, uporabljane v mednarodnem 
poslovanju. Njihov namen je pomagati nacionalnim vladam, da oblikujejo ustrezen 
sistem, ki bo vseboval vse predpise, določbe in kontrolne mehanizme, ki omejujejo in 
preprečujejo korupcijo, ter jim pomagati pri mednarodnem sodelovanju. Poleg tega akt 
svetuje podjetjem, kako naj se obnašajo v primeru podkupovanja in kako naj kontrolirajo 
koruptno dejavnost (Extortion and Bribery in International Business Transactions, 1996, 
str. 1–5). 
 
 

4.2.5 Transparency International - TI 
 
TI je bil ustanovljen leta 1994 kot nevladna organizacija, ki združuje državne uslužbence, 
razvojne strokovnjake in poslovneže izključno z namenom boja proti korupciji. Financira 
se s pomočjo vlad posameznih držav, različnih fundacij in mednarodnih agencij. Deluje 
tako na mednarodni kot tudi na nacionalni ravni. Na mednarodnem področju povečuje 
osveščenost ljudi o korupciji, spodbuja politične reforme in sprejema mednarodne 
konvencije. Medtem pa nacionalni oddelki pomagajo posameznim vladam pri njihovem 
delovanju ter nadzirajo posamezne institucije in organe (About TI, 2002). Podružnice TI 
so prisotne že v 70. državah po celem svetu. Kljub temu, da so v vseh tranzicijskih 
državah,  je v Sloveniji še nimamo. 
 
Najpomembnejši program TI je National Chapter, ki deluje na več področjih 
(povečevanje osveščenosti, uvajanje dogovorov, sporočilna vloga, razvijanje 
protikorupcijskih sredstev ...) in skuša povezati posameznike in države, da bi sodelovali v 
boju proti korupciji in uvedli sistemske in strateške ukrepe za omejevanje korupcije. TI je 
izdal tudi dve pomembni publikaciji: TI Source Book, ki vsebuje različne reforme in 
ukrepe na področju korupcije, ter Global Corruption Report, v katerem so objavljene 
številne novice, analize in trendi, predstavlja pa različne empirične kazalce korupcije. 
Med njimi sta najpomembnejša indeks zaznavnosti korupcije (Corruption Perception 
Index) in indeks nagnjenosti k dajanju podkupnin (Bribe Payers Index), ki temeljita na 
zaznavah korupcije številnih mednarodnih strokovnjakov (What TI does, 2002). 
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4.3. NACIONALNI UKREPI 
 
 

4.3.1 ZAKONODAJNI OKVIR 
 
Na področju korupcije ima slovenska zakonodaja Kazenski zakonik in številne zakone, ki 
urejajo to področje, vendar je kljub temu stanje nezadovoljivo. Protikorupcijski zakon je 
še vedno v nastajanju, potrebno pa je sprejeti še nekatere konvencije mednarodnih 
organizacij. Z razrešitvijo teh vprašanj bi Republika Slovenija lažje in bolj konkretno 
obravnavala problem korupcije in se enostavneje vključevala v najrazličnejše svetovne 
integracije. 
 
V Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (v nadaljevanju KZ) imamo definirana 
sledeča korupcijska kazniva dejanja: 
- kršitev proste odločitve volivca (162. člen KZ), 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (168. člen KZ), 
- neupravičeno sprejemanje daril (247. člen KZ), 
- neupravičeno dajanje daril (248. člen KZ), 
- jemanje podkupnine (267. člen KZ), 
- dajanje podkupnine (268. člen KZ), 
- nezakonito posredovanje (269. člen KZ). 
 
Za našteta korupcijska kazniva dejanja je glede na vrsto kršitve in njeno resnost 
zagrožena  zaporna kazen od enega do petih let. Kadar pa storilec kaznivega dejanja 
(dajalec podkupnine) naznani svoje dejanje še preden je bilo odkrito, se mu lahko kazen 
odpusti, vendar pa mora podkupnino vrniti na zahtevo uradne osebe (Kazenski zakonik, 
1999). 
 
V Sloveniji imamo številne zakone in podzakonske akte, ki zajemajo protikorupcijska 
določila. Med njimi so najpomembnejši: 
- Zakon o nezdružljivosti javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ki obravnava 

funkcionarje v različnih državnih in lokalnih organih glede sprejemanja daril in 
pridobivanja ugodnosti ter nezdružljivost njihove funkcije z določenimi funkcijami; 

- Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni kampanji in Zakon o poslancih, ki 
urejajo poslovanje in financiranje političnih strank; 

- Zakon o javnih naročilih in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, s katerima 
se omejuje korupcija pri javnih naročilih; 

- Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki je usmerjen na mednarodno trgovino; 
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- Zakon o kazenskem postopku, ki je bil leta 1999 dopolnjen, ter določa posebne 
metode in sredstva v zvezi z odkrivanjem in dokazovanjem korupcijskih dejanj; 

- Zakon o varstvu konkurence, ki se na področju korupcije ukvarja z dejanji nelojalne 
konkurence; 

- Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, ki je uvedel kazensko 
odgovornost pravnih oseb v primerih kaznivih dejanj korupcije; 

- Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o trgu vrednostnih papirjev. 
 
Slovenska zakonodaja za zmanjševanje korupcije je skoraj v celoti usklajena z zahtevami 
mednarodnih konvencij o korupciji. Konvencijo OECD o preprečevanju podkupovanja 
tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju in Kazenskopravno konvencijo 
Sveta Evrope o korupciji je Republika Slovenija že ratificirala in sta že v veljavi. 
Civilnopravno konvencijo Sveta Evrope o korupciji in Konvencijo OZN proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu je Slovenija že podpisala, ratifikacija pa je 
predvidena do konca leta 2003. Poleg naštetih konvencij mora RS že zdaj upoštevati 
Predpristopni pakt o organiziranem kriminalu med EU in državami kandidatkami ter 
priporočila V. konference specializiranih organov držav Sveta Evrope za zatiranje 
korupcije. Ob vstopu v EU pa bomo morali uveljaviti tudi določila Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov EU s pripadajočima protokoloma ter Konvencijo o preprečevanju 
korupcije uslužbencev EU in uslužbencev držav članic EU (Predlog protikorupcijskega 
zakona, 2002, str. 26–27). 
 
 

4.3.2 SISTEMSKI UKREPI 
 
Brez primerne zakonodaje države ne bodo uspele zmanjšati korupcije, vendar pa ukrepi 
zgolj na zakonodajnem področju niso dovolj. Države lahko znižajo raven korupcije z 
odpravljanjem priložnosti za takšna ravnanja, če oblikujejo ustrezno protikorupcijsko 
strategijo, ki temelji na številnih ukrepih. Najpomembnejši med njimi so (Hren, 2002, str. 
13–15, OECD Symposium on Corruption and Good Governance, 1996, str. 43): 
- višje plače in večje spodbude za državne in javne uslužbence, 
- zagotoviti je treba transparentnost odločanja in ustrezna navodila za delo uslužbencev 

(predvsem je treba določiti, kako so dolžni ravnati javni uslužbenci v primerih 
prejemanja daril oziroma drugih ugodnosti), 

- omejevanje monopolov z vzpodbujanjem konkurence na domači in mednarodni ravni 
ter izogibanje gospodarskim regulativam, 

- v podjetjih je treba uvesti pristojne osebe za komunikacijo v zvezi s korupcijo, 
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- uvedba notranje revizijske službe, ki izvaja svoje zadolžitve in poroča svojemu 
vodstvu skladno z etiko in standardi notranjega revidiranja, 

- učinkovitejše kazni za kazniva dejanja korupcije, ki se bodo dejansko izvajale v 
praksi in dajale zgled potencialnim kršiteljem, 

- razjasnitev uradnih pooblastil širši javnosti z brošurami, zakoni in pravili v 
enostavnem jeziku, 

- šolanje in izobraževanje zaposlenega osebja in javnosti, da bodo poznali pojavne 
oblike korupcije, slabosti, ki lahko vodijo do pojava koruptivnih dejanj, ter 
preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka koruptivnih dejanj, 

- vključitev  protikorupcijske klavzule v poslovanje zasebnih in javnih podjetij, 
- subjekti javnega prava morajo dosledno izvajati javna naročila in paziti na morebitne 

nepravilnosti, 
- graditev etične kulture z opozorili, s poučevanjem ter primeri. 
 
V Sloveniji je treba na področju omenjenih ukrepov še veliko narediti. Probleme 
zasebnim podjetjem predstavljajo monopoli in gospodarske regulative, ki otežujejo 
poslovanje predvsem malih podjetij, poleg tega pa podjetja in njihovi zaposleni niso 
dovolj seznanjeni s problemom korupcije. V javnem sektorju se največ problemov 
pojavlja v zvezi z javnimi naročili, revizijami in podkupljivostjo uradnikov. Našteti 
problemi in proces pridruževanja EU so povzročili, da je Slovenija začela s prizadevanji, 
da pripravi celovitejšo strategijo ukrepov za preprečevanje korupcije. Največ je bilo 
storjenega na področju kazenskega prava, krepitve institucij in organiziranega kriminala. 
 
Poročilo o oceni Skupine držav za boj proti korupciji Greco ugotavlja, da v Sloveniji ni 
nacionalne strategije za zmanjševanje korupcije in centralnega organa za oblikovanje in 
koordinacijo le-tega. Zato je Vlada leta 2001 ustanovila Koordinacijsko komisijo za boj 
proti korupciji, ki jo sestavljajo predstavniki različnih ministrstev in drugih izvršilnih 
organov. Na sejah komisije sodelujejo tudi predstavniki Vrhovnega sodišča, Državnega 
tožilstva, Računskega sodišča in nacionalne Revizijske komisije. V istem letu je Vlada 
ustanovila tudi Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije, ki je neposredno podrejen 
predsedniku vlade. Urad je pristojen za pripravo nacionalne strategije za zmanjševanje 
korupcije, pripravo nove zakonodaje in izvajanje priporočil prvega poročila Skupine 
držav za boj proti korupciji Greco (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 
580). 
 
Zaradi pomanjkanja zanimanja ni uspel nedavni poskus, da bi ustanovili podružnico 
Transparency International v Sloveniji, kar kaže na premajhno dejavnost slovenske 
civilne družbe na področju boja proti korupciji. Kljub pomembnosti nevladnih 
organizacij v procesu vključevanju v EU, ni bila niti ena takšna organizacija vključena v 
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nobeno specifično pobudo v zvezi s korupcijo (Corruption and Anti-corruption Policy, 
2002, str. 581). 
 
 

4.3.3 ORGANI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 
 
Poleg naštetih zakonskih aktov in sistemskih ukrepov imajo na področju boja proti 
korupciji zelo pomembno vlogo različni državni organi in institucije. Med njimi bom 
predstavil najpomembnejše in opisal njihovo protikorupcijsko delovanje. 
 
 

4.3.3.1 Policija 
 
Od leta 2000 se je policija reorganizirala s ciljem učinkovitejšega pregona korupcije. Po 
Zakonu o policiji je zadolžena za odkrivanje in preprečevanje korupcije na državni, 
regionalni in lokalni ravni. Pomembna policijska uprava na tem področju je 
kriminalistična policija, ki s številnimi sektorji nadzoruje stanje na področju kaznivih 
dejanj. Kljub temu obstajajo dvomi v neodvisnost in učinkovitost policije, policijsko 
preiskovanje pa se zdi v nekaterih primerih izpostavljeno političnim pritiskom, zlasti v 
občutljivih pomembnih primerih korupcije. 
 
Aprila 2000 je policija ustanovila posebne protikorupcijske enote za preiskovanje 
kaznivih dejanj korupcije, ki delujejo na državnem in regionalnem nivoju. Enota za 
preprečevanje korupcije na državnem nivoju spada v okvir služb za organizirani kriminal 
na Upravi kriminalistične policije. Centralna enota za preprečevanje korupcije ima 
načrtovalno, organizacijsko, vodstveno in nadzorno nalogo na naslednjih področjih: 
korupcija v organih državne uprave; korupcija v organih in organizacijah z javnimi 
pooblastili; korupcija pri izvajanju državnih investicijskih del, koncesij, subvencij in 
kreditov; nezakonito posredovanje in druga kazniva dejanja korupcije. Število zaposlenih 
v centralni enoti se je v zadnjem času povečalo, vendar še vedno ne dovolj. V upravah na 
regijski ravni naj bi bilo 25 zaposlenih, toda leta 2002 so bile te enote kadrovsko 
zasedene le 50- do 60-odstotno. Število prijav korupcijskih dejanj se je povečalo, kar 
priča o pozitivnih rezultatih protikorupcijskih enot (Pravilnik o organizaciji in 
sistematizaciji delovnih mest na Ministrstvu za notranje zadeve in policiji, 2000). 
 
Problem predstavlja nejasna razdelitev pristojnosti med policijo in sodno oblastjo, saj naj 
bi bilo sodelovanje v kazenskih postopkih odvisno od  dobrih osebnih stikov med policijo 
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in tožilci. Negativno ozračje med policijo in državnim tožilstvom bi lahko pripeljalo do 
popolnega zastoja v preiskavah. Velik pomen osebnih stikov in zanašanje nanje ni v prid 
preiskovanja korupcijskih dejanj. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da so bile nekatere 
preiskave primerov na visoki ravni ovirane, upočasnjene ali zaključene s pritiskom na 
policiste, ki so bili odgovorni za preiskavo. Možen primer takšnega pritiska je preiskava 
financiranja Slovenske ljudske stranke, ki je potekala pred nekaj leti. Nekateri visoki 
uradniki, ki so vključeni v ukrepe za zmanjševanje korupcije, razlagajo odstop vseh 
preiskovalcev, ki so opravljali preiskavo, za znak verjetnega političnega pritiska 
(Poročilo o Republiki Sloveniji Skupine držav proti korupciji Greco, 2000, str. 12). 
 
 

4.3.3.2 Sodstvo 
 
Najbolj pomembno vprašanje pri sodstvu je neodvisnost sodnikov, ki je zaščitena v 
slovenski ustavi. Problem je v tem, da sodnike imenuje Državni zbor doživljenjsko na 
predlog Sodnega sveta. Sicer je Sodni svet tisti, ki izbira in predlaga sodnike, vendar 
lahko Državni zbor s svojim imenovanjem vpliva na politično determinirano izbiro 
sodnikov. Dodatno možnost za pristranskost vzbuja dejstvo, da je Sodni svet izvoljen s 
strani Državnega zbora. Vendarle v praksi ni opaziti političnih povezav med člani 
Sodnega sveta in Državnim zborom. Prisotni so bili tudi predlogi za ukinitev 
doživljenjskega mandata sodnikov oziroma za uvedbo prehodnega mandata, po katerem 
bi sodnika doživljenjsko izvolili ali pa tudi ne. Ob upoštevanju navedenega in ob 
sklepanju na večjo povezanost med političnim vrhom in sodno vejo oblasti od tiste, ki jo 
navaja država, bi lahko v Sloveniji imeli politično obarvane sodnike, kar bi lahko močno 
vplivalo na sojenja v zvezi s političnimi procesi in bilo močno v nasprotju s Kodeksom 
sodniške etike.  
  
Pomemben organ znotraj sodnega sistema je tožilstvo, ki deluje na okrožnem, višjem in 
državnem nivoju. Najpomembnejše med njimi je državno tožilstvo, ki je pristojno za 
odkrivanje kaznivih dejanj in vodenje predkazenskega postopka ter zahteva sprožitev 
preiskave. Državni tožilci naj bi bili neodvisni, saj ne prejemajo nobenih navodil s strani 
Državnega zbora, Vlade in ministrstev, vendar lahko na njihovo neodvisnost vpliva 
sistem njihovega imenovanja. Področje boja proti korupciji obravnava skupina državnih 
tožilcev za posebne zadeve, ki poleg tega obravnava še druga področja organiziranega 
kriminala. Kot sem že navedel v prejšnjem podpoglavju, predstavlja problem pri 
preiskavah prevelik poudarek na osebnih povezavah, poleg tega pa so vloge policije, 
državnega tožilstva in preiskovalnih sodnikov pri preiskavah preveč prepletene in 
vsebujejo preveč nejasnosti. Policija in državno tožilstvo sta povsem neodvisna organa, 
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zato je nujno povečati vlogo tožilstva ter vplivati na boljše odnose in tesnejše sodelovanje 
med tema državnima organoma.  
 
V Sloveniji je prisotnih nekaj specifičnih in veliko splošnih sodišč, ki obstajajo na 
različnih ravneh. Zaradi velikega problema korupcije v javnem sektorju ima velik pomen  
Računsko sodišče, ki je odgovorno za revizijo državnih financ, državnega proračuna in 
drugih javnih financ (proračuni lokalnih uprav, javnih skladov, javnih agencij). Sodišče 
uporablja standarde Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) 
in novosprejet Zakon o Računskem sodišču (ZRacS), ki je v celoti usklajen s pravnim 
redom  Evropske unije. Nov ZRacS je še dodatno okrepil neodvisnost Računskega 
sodišča s tem, da Državni zbor ne nadzira več njegovega proračuna. Poleg tega se je 
število članov Sodišča zmanjšalo na tri člane (predsednik in dva namestnika), povečal se 
je vpliv predsednika, odstranile pa so se tudi preostale sodne pristojnosti Sodišča. Poleg 
že omenjenih treh članov ima Sodišče še šest vrhovnih državnih revizorjev, ki vodijo 
revizijske enote. V letu 2000 je bilo v Računskem sodišču zaposlenih skupaj 56 
revizorjev. Delo Računskega sodišča je javno in predvsem preventivne narave. V primeru 
»utemeljenega suma«, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, mora Računsko 
sodišče začeti postopek na sodišču za prekrške oziroma obvestiti policijo in pristojne 
oblasti (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 587–588). 
 
 

4.3.3.3 Urad za preprečevanje korupcije in Urad za preprečevanje pranja 
denarja 
 
Vlada Republike Slovenije je julija 2001 na predlog GRECA ustanovila samostojno 
strokovno službo za preprečevanje in obravnavanje korupcije, pripravo in uresničevanje 
državne protikorupcijske strategije ter usklajevanje aktivnosti drugih pristojnih organov, 
institucij ter sektorjev na tem področju – Urad za preprečevanje korupcije. Naloga 
organa je tudi organiziranje sistematičnega zbiranja in analize statističnih in drugih 
dostopnih podatkov za boljše razumevanje korupcije. Ti podatki so javno dostopni, zato 
je za učinkovite analize pomembno uspešno sodelovanje drugih institucij in organov z 
Uradom. Poleg že omenjenih temeljnih nalog Urada so pomembne še naslednje (Predlog 
protikorupcijskega zakona, 2002, str. 1 – 2): 
- usklajevanje strokovne dejavnosti pri pripravi zakonodaje na področju boja proti 

korupciji, 
- priprava predlogov in načinov za uresničevanje priporočil mednarodnih organizacij 

na področju korupcije in nadzor nad njihovim uresničevanjem, 
- preučevanje pravnih in organizacijskih ureditev v drugih državah, 
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- spremljanje uresničevanja predpisov s strani drugih pristojnih organov v RS, dajanje 
načelnih usmeritev in pobud tem organom, 

- sodelovanje s civilno družbo, nevladnimi organizacijami, mediji, društvi, sodelovanje 
z mednarodnimi organizacijami in integracijami, 

- določena je pristojnost po 2. odstavku 12. člena Kodeksa ravnanja javnih 
uslužbencev. 

 
Urad je zavezan, da o svojem delu in ugotovitvah poroča Vladi RS in predlaga ukrepe za 
odpravo razmerij in stanj, ki omogočajo nastanek in razvoj korupcije. Direktorja Urada 
imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog njenega predsednika, tako da je direktor za 
svoje delo odgovoren neposredno predsedniku Vlade RS. 
 
Urad za preprečevanje pranja denarja je začel delovati leta 1995 kot enota Ministrstva 
za finance in prejema informacije od organizacij, ki morajo poročati o določenih 
transakcijah v skladu z zakonom. V roku 48 ur lahko Urad izda nalog za odlog 
posamezne transakcije. Slovenska zakonodaja je po poročilih Evropske komisije na 
področju pranja denarja v skladu s pravnim redom Evropske unije. Število primerov 
pranja denarja se je v zadnjih letih povečalo; v letu 2000 je Urad obravnaval 95 sumljivih 
transakcij v skupni vrednosti 45,5 mio €. Pranje denarja je bilo povezano predvsem z 
različnimi vrstami nezakonitega trgovanja, kakor tudi z različnimi oblikami korupcije in 
davčne utaje (Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 591). 
 
 

4.3.3.4 Ostale institucije 
 
V skladu z Zakonom o javnih financah morajo imeti vse državne organizacije sistem 
notranje kontrole in revizije ter predvidene postopke in odgovornosti uslužbencev v 
vsaki agenciji, ki prejema sredstva iz državnega proračuna. Nadzor in revizijo proračuna 
v organih in agencijah, ki prejemajo proračunska sredstva, vodi Služba za nadzor 
proračuna. Učinkovitost sistema notranje kontrole je težko oceniti, ker je še vedno v 
procesu razvijanja. Poročila EU priporočajo kadrovske okrepitve in krepitev operativne 
neodvisnosti notranjih revizorjev za izboljšanje sistema notranje kontrole. 
 
Naj omenim še dve posebni komisiji, delujoči na podlagi dveh zakonov, ki obravnavata 
javni sektor. O Revizijski komisiji po Zakonu o javnih naročilih je bilo govora že v 
tretjem poglavju, njena glavna naloga pa je, da odloča o pritožbah, ki so bile vložene 
zaradi postopka pri razpisu javnega naročila. Komisiji se očita, da je premalo dejavna pri 
preprečevanju in odkrivanju korupcije, saj nezadostno preučuje nepravilnosti pri javnih 
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razpisih. Parlamentarna komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo je sestavljena iz članov različnih političnih strank. 
Glede na legitimnost naših politikov je težko pričakovati, da bo komisija zelo učinkovita 
pri preprečevanju korupcije in bo veliko primerov ovadbe javnih funkcionarjev 
(Corruption and Anti-corruption Policy, 2002, str. 585, 609).  
 
 

5 SKLEP 
 
Pojav korupcije je izredno kompleksen in je razširjen po celem svetu, ne glede na 
gospodarski status ali politični sistem države. Po mnenju različnih strokovnjakov in 
medijev naj bi se ta pojav v zadnjih letih še dodatno razširil, vendar je zaradi težav pri 
merjenju korupcije težko podati objektivno oceno. Na eni strani je problem v definiciji 
korupcije, ki se razlikuje med posameznimi državami ter tako povzroča določene težave 
in dvoumnosti pri njeni obravnavi. Zato bi bilo potrebno poenotiti definicijo in s tem tudi 
zakonodajo ter dosledno nastopiti v boju proti korupciji, kar že poskušajo nekatere 
mednarodne organizacije. Problem predstavljajo tudi nezanesljivosti in nesporne 
pomanjkljivosti uradnih in neuradnih statističnih podatkov in ocen, kar zahteva večje 
število in predvsem večjo kakovost in strokovnost raziskav v zvezi s korupcijo. Ob 
upoštevanju dejstva, da stranke, vpletene v korupcijo, želijo ostati skrite, je njeno 
odkrivanje še toliko težje.       
 
Kljub temu, da je Slovenija relativno »čista« država, predstavlja korupcija resen problem 
tudi v naši državi in to v večjem obsegu kot bi mnogi pričakovali. Najbolj razširjena je na 
področju javne uprave in javnih naročil, prisotna pa je tudi v politiki, zdravstvu, sodstvu 
ter v javnem in zasebnem sektorju.  
 
Kot postkomunistična država je Slovenija podedovala birokracijo, ki ji manjka večina 
regulativnih institucij, ki jih potrebujeta moderna država in gospodarstvo za svoje 
delovanje, kot tudi nekateri nujni pogoji za delovanje mehanizmov odgovornosti. Zaradi 
številnih tranzicijskih nalog se je pozornost birokracije preusmerila stran od 
protikorupcijskih ukrepov in zagotavljanja odgovornosti v zvezi z delovanjem 
posameznikov in uprave. Politiki so bili izpostavljeni različnim korupcijskim pritiskom, 
ki sta jih prinesla politična in gospodarska liberalizacija. Imeli so možnost oblikovati 
predpise in zakone v svojo korist in s tem celo pospeševati korupcijo. Problem je tudi v 
civilni družbi, ki v komunističnem režimu ni bila del javnega življenja, je pa še danes 
šibka in bo težko igrala  pomembno vlogo v boju proti korupciji. Zasebni sektor se zaradi 
gospodarske koncentracije in konkurenčnih pritiskov ob šibkosti civilne družbe najbrž ne 
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bo zavzemal za omejevanje korupcije, še posebej če upoštevamo klientelistične mreže in 
nezaupanje v državo, ki so nastali ob procesu tranzicije.  
 
V Sloveniji bi nadaljnji razvoj »dualne« družbe pripeljal do vse večje ekonomske in 
socialne diferenciacije. Tako bi bili zgornji sloji v veliki prednosti, saj so pripravljeni in 
zmožni plačevati vedno več za različne usluge državnim uradnikom, kar pa vzorec 
plačevanja uslug sprejema in utrjuje. Takšno stanje je za državo nevzdržno, saj po eni 
strani pomeni izgubo državne kontrole nad finančno-ekonomskimi tokovi in mehanizmi 
odločanja, po drugi strani pa gre za nevzdržen pritisk na nižje sloje, ki si ne morejo 
privoščiti dodatnega plačevanja uslug. 
 
Sedaj lahko vidimo, kakšen pomen ima učinkovit boj proti korupciji, ki je v modernih 
družbah  neizogiben. Država mora za uspešno preprečevanje korupcije poznati vzroke za 
njen nastanek ter jih nato obravnavati. Z izvajanjem ustrezne zakonodaje in visokimi 
kaznimi lahko država naredi veliko, poleg tega so potrebni tudi sistemski ukrepi na 
področju korupcije v gospodarstvu. Pravi rezultati pa so lahko doseženi šele ob 
usklajenem delovanju nacionalnih organov in institucij za preprečevanje korupcije in 
mednarodnih organizacij kot so Svet Evrope, Mednarodna trgovinska zbornica, 
Transparency International in podobni.  
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