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POVZETEK 

 

Diplomska naloga analizira stopnjo zaupanja in dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje stališč 

slovenskih državljanov v tri najpomembnejše institucije za boj proti korupciji (sodišča, 

policija in komisija za preprečevanje korupcije) ter jih primerja s samooceno predstavnikov 

navedenih institucij. Sestavljena je iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu sem nakazalmetodološki načrt, ki vsebuje opredelitev uporabljenih 

raziskovalnih metod, na podlagi katerih sem preverjal postavljene hipoteze, izpeljane iz 

raziskovalnih vprašanj. Predstavil sem pojmovno podlago besede korupcija in vse, kar sodi 

zraven tematskega področja. Najprej sem se osredotočil na definicijo besede korupcija, ki je 

problematična zaradi različnosti poimenovanja med institucijami in avtorji, ki jo v svojih 

delih obravnavajo. Sledijo vrste in vzroki korupcije, preprečevanje in odpravljanje korupcije, 

protikorupcijske strategije ter posledice le-te. Četrto poglavje zajema izključno vsebinsko 

področje korupcije v Sloveniji. Temelji predvsem na poročilu komisije za preprečevanje 

korupcije, oceni možnosti razvoja korupcije v Sloveniji, ter predstavitvi slovenskih organov 

in institucij za boj proti korupciji. Temu je dodana še statistika in področje prijav, pogoji 

preprečevanja korupcije, ter slovenska zakonodaja, ki ureja preprečevanje korupcije.Sledi 

empirični del, ki je sestavljen iz kvantitativnega in kvalitativnega dela raziskave. Pri 

kvantitativnem delu sem oceno dela in dejavnike zaupanja v slovenske institucije ugotavljal s 

pomočjo spremenljivk iz raziskave Stališča o korupciji 2009 iz leta 2010, ki jo je izvedel 

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. S pomočjo hipotez sem 

ugotavljal, kako slovenska javnost ocenjuje delovanje institucij za boj proti korupciji, kateri 

so dejavniki, ki vplivajo na negativno mnenje o delu institucij in na to, da je korupcija velik 

problem v Sloveniji. Poleg tega me je zanimalo, kateri izmed institucij anketiranci najprej 

podajo prijavo korupcije. Ko sem izvedel vse statistične analize, sem hipoteze potrdil oziroma 

zavrnil, ter odgovore primerjal s samooceno dela vseh treh institucij iz kvalitativnega dela 

raziskave. Tu sem opravil intervjuje s tremi predstavniki institucij, kar mi je omogočilo 

dodatno širino oziroma pregled nad zastavljeno problematiko. V zaključku diplomske naloge 

sem podal še sklepe in ugotovitve preverjanja postavljenih hipotez ter se opredelil do 

obravnavane problematike. 

 

Ključne besede: korupcija, zaupanje in dejavniki, sodišča, policija, komisija za preprečevanje 

korupcije. 

 



ABSTRACT 

The diploma thesis analyzes the level of trust and factors that affect the development of 

Slovenian citizens positions in three most important institutions in the fight against corruption 

(courts, police and anti-corruption commission), and compares them with the self-assessment 

representatives of those institutions. It consists of theoretical and empirical work.  

In the theoretical part I pointed out methodological plan that includes identification of the 

research methods in which I checked the hypotheses derived from the research questions. I 

have presented the conceptual basis for corruption and all that goes with its theme. Firstly –

definition of the word corruption which is problematic because of the differences between the 

description of institutions and authors that deal with it. The following-types and causes of 

corruption prevention and suppression of corruption, anti-corruption strategy and the 

consequences thereof. The fourth chapter covers the exclusive content of corruption in 

Slovenia. It is mainly based on the report of the Commission for Prevention of Corruption, 

corruption assess development opportunities in Slovenia, the presentation of the Slovenian 

authorities and institutions to combat corruption. To this was added statistics and the number 

of field applications, single condition to prevent corruption and Slovenian legislation 

governing the prevention of corruption. The empirical part that follows consists of 

quantitative and qualitative part of the research. I worked in the quantitative assessment of 

factors and confidence in the Slovenian institutions by identify and using the variables from 

the survey Attitudes on corruption in 2009 from 2010, conducted by the Center for Public 

Opinion and Mass Communication. With the help of hypotheses I identified how the 

Slovenian public evaluates institutions to combat corruption, which are the factors that affect 

the negative opinion on the part of institutions and the fact that corruption is a major problem 

in Slovenia. In addition, I was interested in any of the institutions the interviewed login first to 

submit corruption. After completing all the statistical analysis, I confirmed or rejected 

hypothesis, and compared the responses with the self-assessment of all three institutions from 

the qualitative part of the research. Here I have done interviews with three representatives of 

the institutions, which has given me more width and a wider overview of the issues raised. At 

the end of my diploma thesis, I made the decisions and conclusions of the reviewed 

hypotheses, and I identified to the problem. 

 

Key words:corruption, trust and factors, the courts, the police, the commission for prevention 

of corruption. 
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1. UVOD 

 

 

Pojav korupcije je stalen in zelo raznolik spremljevalec človeške družbe, ki lahko razraščen in 

apatično toleriran predstavlja resno nevarnost za družbo in državo. Ni namreč hujšega, če v 

ljudeh ni politične volje, pripravljenosti in poguma, da se soočijo s pojavom korupcije, ga 

obsodijo in prijavijo. Slovenska in svetovna javnost se vedno bolj zavedata negativnega 

vpliva, ki ga dolgoročno prinaša prisotnost korupcije v družbi, zato tej problematiki 

namenjata vedno večjo težo. Kot kuga se namreč hitro širi po institucionalno šibkih sistemih 

in kulturah, ne le v revnih državah in državah razvoja, temveč povsod tam, kjer zasebni 

interesi prevladajo nad javnimi. Sam pojem korupcije in podkupovanja presega okvire etičnih 

meril in standardov, saj gre za kazniva dejanja, ki so predmet obravnav na sodišču. Korupcija 

po mnenju večine poznavalcev slabi demokracijo, spodjeda legitimnost vlad, institucij, 

moralna pravila in pravičnost. O njenem obstoju lahko govorimo od začetka pojavljanja 

presežne vrednosti, v smislu materialne in družbene moči. Prav pri ljudeh z največjo družbeno 

in materialno močjo (podjetniki, politiki in razni funkcionarji) prihaja do zlorabe javnega 

položaja in podrejanja okolja za lastno korist, kar ima lahko gospodarske, politične ter 

socialno-ekološke posledice za državo in ostalo prebivalstvo. Podatki razkrivajo, da se letno 

za namene korupcijskih dejanj nameni kar 3% vsega svetovnega prihodka. Iz tega lahko z 

gotovostjo sklepamo, da je korupcija velik problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. 

Države se na podlagi sprejetih nacionalnih protikorupcijskih načrtov različno odzivajo na 

omenjeno problematiko, ker metode preprečevanja korupcije niso povsod enako razvite. 

Tukaj so kot vzor izpostavljene predvsem države severne Evrope, kjer je korupcije najmanj. 

Sodelovanje celotne družbe in mednarodno sodelovanje sta ključ k večjemu uspehu zlasti v 

mladih in zakonsko še neurejenih demokratičnih državah. Slovenija je na domačem in 

mednarodnem področju od leta 2004 zelo aktivna, saj sledi vsem najpomembnejšim 

mednarodnim dogajanjem in priporočilom ter se aktivno udeležuje različnih mednarodnih 

srečanj in konferenc. Kljub temu so zadnji podatki nevladne mednarodne organizacije 

Transparency International (TI), letnega poročila 2010 komisije za preprečevanje korupcije in 

javne raziskave Stališča o korupciji 2009 skrb vzbujajoči. S strani prebivalcev Slovenije 

dosegajo najnižjo stopnjo zaupanja pri vprašanjih o razširjenosti in problematiki korupcije v 

Sloveniji.  

V diplomski nalogi sem poleg splošnega pojmovnega ozadja korupcije in korupcije v 

Sloveniji, na bazi raziskave Stališča o korupciji 2009, raziskal dejavnike in oceno 
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anketirancev do treh najpomembnejših institucij oziroma organov za boj proti korupciji v 

Sloveniji - policije, sodišča in komisije za preprečevanje korupcije. Dobljene rezultate sem 

primerjal s samooceno dela vseh treh institucij in sestavil končno sliko ocene in zaupanja do 

teh treh institucij v slovenskem prostoru. 

 

 

2. METODOLOGIJA 

 

2.1. Hipoteze 

 

Da bi uspešno analiziral oceno dela in zaupanja v institucije ter dejavnike, ki skozi oči 

anketirancev vplivajo na negativno mnenje o njihovem delovanju, moram najprej utemeljiti 

formulacijo spodaj postavljenih hipotez.  

 

Uvodna hipoteza se glasi, da je komisija za preprečevanje korupcije po mnenju anketirancev 

najbolj pripomogla k boju proti korupciji. Zastavljena je iz mojega splošnega prepričanja, da 

so anketiranci že zaradi poimenovanja komisije, ki nakazuje samo specifičnost področja 

delovanja, najbolj prepričani v zasluge, ki jih ima v boju proti korupciji. Poleg tega se v 

zadnjih letih komisija skozi medije pojavlja kot institucija, ki s svojimi dejavnostmi ter 

dosežki na področju preprečevanja in odkrivanja korupcije intenzivno dobiva prepoznavnost 

in verodostojnost med prebivalci Republike Slovenije. Vzroke za slabo mnenje anketirancev 

glede delovanja institucij, sem iskal s pomočjo druge hipoteze, ki se glasi, da negativno 

mnenje anketirancev o tem, koliko so posamezne institucije pripomogle k boju proti korupciji, 

temelji predvsem na njihovih osebnih izkušnjah. Hipotezo sem formuliral na predpostavki, da 

je ravno osebna izkušnja ljudi pri neuspešni obravnavi njihovih prijav (izredno majhno število 

obsodilnih sodb) ključen dejavnik za nizko oceno institucijam. Ljudje svoja mnenja izraziteje 

polariziramo s pozitivnim oz. negativnim predznakom, če so ta pogojena z našim izkustvom. 

Pa vendar, obstaja povezava med tem, komu bi ljudje prijavili primer korupcije in tem ali so v 

zadnjem letu imeli izkušnjo s korupcijo, trdim v svoji tretji hipotezi. Razlogi, zakaj naj bi bilo 

tako, so po mojem razmišljanju naslednji: Policija je glede na razširjenost (fizična prisotnost), 

zakonsko podlago in dostopnost za samo prijavo, najlažja izbira anketirancev, sploh tistih, ki 

niso seznanjeni s komisijo kot alternativo. A vendar se tisti, ki pridejo v stik s korupcijo, 

dodatno informirajo o možnostih prijave ostalim institucijam - zlasti komisiji in tej kasneje v 
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večji meri tudi podajo prijavo. S svojo zadnjo hipotezo predpostavljam, da obstaja povezava 

med mnenjem o tem, kako velik problem je korupcija in mnenjem o vzrokih zanjo. Primer: 

Eden izmed možnih vzrokov za korupcijo je neučinkovit pregon, h kateremu lahko štejemo 

delovanje institucij, ki so pristojne za odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje korupcijskih 

dejanj. Logično vzročno-posledično razmerje med pomanjkanjem učinkovitega pregona s 

strani institucij, se odraža na povečanju koruptivnih dejanj ter krepitvi mnenja anketirancev o 

vedno večji problematiki korupcije v Sloveniji.  

 

Postavljene hipoteze so naslednje: 

1. Komisija za preprečevanje korupcije je po mnenju anketirancev najbolj pripomogla k 

boju proti korupciji. 

2. Negativno mnenje anketirancev o tem, koliko so posamezne institucije pripomogle k 

boju proti korupciji temelji predvsem na njihovih osebnih izkušnjah.  

3. Obstaja povezava med tem, komu bi ljudje prijavili primer korupcije in tem ali so v 

zadnjem letu imeli izkušnjo s korupcijo. 

4. Obstaja povezava med mnenjem o tem, kako velik problem je korupcija in mnenjem o 

vzrokih za korupcijo.  

 

2.2. Raziskovalne metode 

 

Raziskovalne metode pri teoretičnem delu o korupciji bodo zlasti zbiranje virov, analiza in 

interpretacija virov. Pri interpretaciji virov bom pregledal zakone in druge pravne akte s 

področja korupcije. Pri analizi sekundarnih virov bom uporabil knjigeter strokovne in 

znanstvene članke. Analiza vsebine mi bo v pomoč pri združevanju vseh podatkov v smiselno 

celoto. V empiričnem delu diplomskega dela bom izvedel kvantitativno analizo kot 

sekundarno analizo raziskave Stališča o korupciji 2009 (uporabljene bodo univariatne in 

bivariatne, statistične metode). Ta se tematsko osredotoča na problem korupcije, njene vzroke 

in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. »Večina vprašanj se nanaša na 

problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, 

ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference ter referendum o ukinitvi 

komisije za preprečevanje korupcije« (Stališča o korupciji, 2009). Kvalitativna analiza se bo 

oprla na rezultate kvantitativne analize. V njej bom osvetlil delo navedenih institucij z vidika 

predstavnikov in institucij ter ugotavljali, v kolikšni meri so navedene ocene kompatibilne. 
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3. KORUPCIJA 

 

3.1. Definicija korupcije 

 

»Korupcija je kompleksen družbeni pojem, zato jo je težko enoznačno opredeliti. Predstavlja 

socialni, politični in kulturni problem družbe. Zahteva obravnavo tako z antropološkega, 

zgodovinskega in kulturološkega, kot tudi s pravnega in gospodarskega vidika ter vidika 

političnih ved« (Bajde 2006, str. 236). Njeno prisotnost je zaznati tam, kjer je človeški pohlep 

in želja posameznika po boljšem standardu življenja − torej praktično povsod. Odkrivati jo je 

zelo težko, saj gre pri korupciji za obojestransko korist; korist ima tisti, ki daje in tisti, ki 

sprejema. Tako ni oškodovanca, ki bi to kaznivo dejanje prijavil. Zato še vedno ostaja 

kriminal temnega polja. Veliko ljudi »skušnjavi« podleže tudi zaradi šibkejšega socialnega 

standarda, saj v podkupovanju vidijo priložnost za pridobitev materialne oziroma 

nematerialne dobrine, ki jim olajša življenje (Dobovšek, 1997).  

 

Dobovšek navaja, da se je korupcija pojavila skozi zgodovino, in sicer s prvimi družbenimi 

ureditvami, a je bila v tradicionalni družbi drugače obravnavana kot danes. Že Aristotel, 

Machiavelli in Montesquieu so izhajali iz ideje, da je korupcija izraz »krvavljenja« moralnih 

vrednot neke družbe. Korupcijo je treba razumeti kot družbeno konstruiran pojem, katerega 

dojemanje se skozi zgodovino bistveno spreminja (Dobovšek, 2012). Ključen je Webrov 

proces modernizacije, ki prek racionalizacije vzpostavlja birokracijo in racionalno − legalno 

oblast. Ta temelji na sprejemanju neosebnih pravil oziroma zakonov.  

Pri tem ne gre za osebno oblast, ampak za oblast jasnih pravil, zakonov in predpisov. 

Ljudje sprejemajo pravne okvire, se podrejajo zaradi tega, ker imajo določeni ljudje 

pooblastila, da lahko odločajo o nekaterih zadevah. Zakoni so racionalni, ker so 

oblikovani zavestno in z namenom doseganja določenih ciljev. Taka oblast se lažje 

prilagaja spremembam. Značilna je za moderne oblike oblasti(Dijaški.net, s.a.). Weber 

birokracijo definira kot organizacijo, v kateri obstaja hierarhija plačanih uslužbencev s 

polnim delovnim časom, kateri tvorijo verigo zapovedi. Verjel je, da je racionalno 

delovanje postalo dominanten način delovanj v moderni industrijski družbi. To je imenoval 

proces racionalizacije. Birokracija ima jasno zadani cilj in sredstva za dosego tega cilja, 

zato je birokracija racionalno delovanje v institucionalizirani obliki. Birokracija je sistem 
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kontrole, ker temelji na hierarhiji, kjer se nižji uslužbenci prostovoljno podrejajo legitimni 

avtotoriteti-višjim uslužbencem.(Kovačič, s.a.).  

Šele z zgoraj opisanimi elementi racionalno-legalne oblasti in birokracije, je pojem korupcije 

postal ravnanje, ki krši družbene norme in s tem odstopa od zahtev in pričakovanj določene 

družbe ali družbene skupine. 

 

Korupcija zajema vse ljudi, ne glede na to, kje so zaposleni. Lahko so v javnem ali zasebnem 

sektorju, v državnih institucijah ali gospodarstvu. In ravno s tega vidika korupcija deluje 

posledično tudi na stabilnost države, saj nosilci funkcij, za katere so izvoljeni, zagovarjajo, 

prednjačijo svoje interese, namesto, da bi na prvem mestu zagovarjali in zastopali interese 

izvoljene funkcije. Ta dejanja so nemoralna in škodljiva za celotno družbo, z razvojem 

moderne družbe pa se poleg moralne škodljivosti korupciji pripisuje tudi vpliv na 

neučinkovitost države (Pusič 1989 v Dobovšek 2012, str. 18). 

 

Beseda korupcija izhaja iz latinske besede rumpere, kar pomeni razbijanje lomljenje, trganje 

in nakazuje na to, da je nekaj zlomljeno oz. pretrgano. Ker v tem pretrganju delujeta najmanj 

dve osebi, pomeni to latinsko cum rumpere. V slovarju tujk Verbinc korupcijo razlaga kot 

kvarjenje, pokvarjenost, nepoštenost in podkupljivost (Verbinc, 1994). 

 

Najpreprostejša razlaga korupcije izvira iz zakonske definicije, da je korupcija vsaka kršitev 

dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega. Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije, "korupcijo" v prvi točki četrtega člena definira kot: »Vsako kršitev 

dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi 

ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi 

neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali 

pričakovane koristi zase ali za drugega« (Uradni list 2010 v Komisija za preprečevanje 

korupcije 2012a). 

 

Svetovna banka korupcijo definira kot: »Zlorabo javnih pooblastil za pridobitev osebne 

koristi« (World bank, 2012). Tej isti definiciji sledita tudi Transparency International in 

Združeni narodi. Svet Evrope v civilnopravni konvenciji o korupciji korupcijo definira kot: 

»Neposredno ali posredno terjanje, ponujanje, dajanje ali sprejemanje podkupnine ali katere 

koli druge nedovoljene koristi ali obljubo le-te, ki moti pravilno opravljanje dolžnosti ali 
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ravnanje, zahtevano od prejemnika podkupnine, nedovoljene koristi ali obljube le-te« 

(Council of Europe, 1999). 

 

Dobovšek razlaga, da enotne definicije korupcije ni, saj jo lahko v »ozkem« pomenu besede 

razumemo zgolj kot podkupovanje oseb, če pa pojem »razširimo«, zajamemo poleg tega še 

zlorabo vseh vrst javnih interesov. Če poskušamo oblikovati dobro definicijo korupcije, 

moramo poznati vsoto mnenj, ki obstajajo v družbi in predstavljajo elemente korupcije, ki jih 

lahko opredelimo kot: 

 Korupcija je že predominantno šteta kot slaba stvar. Spada v področje organiziranega 

kriminala, za katerega so značilne skupinske aktivnosti, ki jim je bistven dobiček skozi 

daljše časovno obdobje.  

 Korupcijo enačimo s podkupovanjem, zato imamo pri tem »poslu« dve ključni osebi: 

podkupovalca in podkupljenega. Zagotovitev potreb in pohlep sta največja »prijatelja« 

podkupnin in ljudi zlahka zvabita v »skušnjavo«. Človek tako izrabi vse možnosti, ki 

se mu ponujajo, zato tudi ni družbe, ki korupcije ne bi poznala, saj ljudje v večini 

primerov ne morejo iz svoje kože.  

 Za koruptivno dejanje obstaja nagrada. Lahko gre za malo darilo ali velike 

podkupnine, pod katere štejemo denarne ali nedenarne podkupnine, lahko so 

neposredne ali posredne, dane vnaprej ali šele po dejanju in jih dobi podkupljena 

oseba ali kdo drugi. Pri dojemanju koruptivnega dejanja je največji problem ta, da so 

meritve opravljene na subjektivnih opažanjih ljudi. Na primer: Velikokrat gre za 

subjektivno presojo, saj lahko kdo darilo javnemu uslužbencu v zahvalo, razume kot 

dajanje naknadne podkupnine.  

 Ocene takšnih vedenj se razlikujejo glede na to ali je dejanje kriminalizirano ali ne, ta 

dejanja so navedena v Kazenskem zakoniku.  

 Korupcijo se lahko izvaja na različne načine. 

(Dobovšek 2012; 2008) 

 

3.2. Vrste korupcije 

 

Poznamo več vrst in načinov delitve korupcije. Spodaj bom podal mednarodno najbolj 

razširjene in priznane delitve, ki se pojavljajo v strokovni literaturi in v mednarodnih 

organizacijah v boju proti korupciji.  
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Komisija v svojem letnem poročilu za leto 2010 /2011 navaja tri bistvene vrste korupcije: 

 Administrativna korupcija: Se izraža v klasičnih oblikah dajanjain jemanja 

podkupnine v manjših zneskih alinedovoljenih daril s strani javnih uslužbencev 

"nižjega ranga" pri nudenju ali izvajanju javnih storitev. Običajno se pojavlja med 

prebivalstvom in javnimi uslužbenci v raznih inšpekcijskih in upravnih postopkih. 

 Korupcija belih ovratnikov: Obsega politično korupcijo, nedovoljeno lobiranje, 

zlorabe pooblastil za osebno korist s strani managerjev korporacij, funkcionarjev in 

uradnikov na visokih položajih (na državnem in lokalnem nivoju) ter visoke 

nedovoljene koristi. Ključen element je vpletenost pomembnih nosilcev javnih 

pooblastil v povezavi s kapitalskimi interesi. V kazensko-pravnem smislu se visoka 

korupcija kaže skozi kazniva dejanja podkupovanja v javnem in zasebnem sektorju, 

nedovoljenega posredovanja, zlorabe. 

 Sistemska, organizacijska oziroma institucionalna korupcija: Je vsako doseganje ali 

ustvarjanje normativnih, institucionalnih, statusnih ali postopkovnih pogojev 

oziroma okoliščin zaradi omogočanja ali pridobivanja koristi uradnim in drugim 

fizičnim ali pravnim osebam v škodo javnih sredstev, vsaka druga oblika izkoriščanja 

normativnih, institucionalnih, statusnih ali postopkovnih pristojnosti, 

pomanjkljivosti, nekonsistentnosti ali neusklajenosti, vključno z neupoštevanjem ali 

neodzivanjem na uradne ugotovitve in pozive pristojnih nadzorstvenih organov in 

vsako ponavljajoče ali trajajoče opuščanje uporabe nadzorstvenih in 

samoregulativnih postopkov ter ukrepov zaradi omogočanja ali pridobivanja koristi 

zase ali za druge osebe v škodo javnih sredstev ali javnega interesa. 

(Komisija za preprečevanje korupcije 2011b, str. 1)  

 

Tem trem glavnim kategorijam lahko dodam še druge pojavne oblike korupcije: 

 Večina političnih strokovnjakov politično korupcijo definira kot vsako transakcijo 

med zasebniki in javnimi akterji, ki se prek javnih sredstev nezakonito pretvori v 

zasebno korist oz. dobiček. Kljub vsemu ta definicija ne razlikuje jasno med politično 

in birokratsko korupcijo, določa zgolj akterje, med katerimi korupcija poteka, ne 

omenja pa pojavne ravni (Heidenheimer et al.1989; Dobovšek in Miklavčič 2011). 

 Navzkrižje interesovjesituacija, v katerilahkoposameznikzaradisvojega položajav 

organizaciji, izkoristitita položajza svojeosebneintereseali dobiček in svoje osebne 
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interese postavi pred vse druge. To se lahko kaže kot zaposlovanje družinskih članov 

ali ožjih prijateljev na delovna mesta brez ustrezne izobrazbe ali razpisov, kar 

označujemo kot nepotizem, krenizem in kronizem (Transparency International, 2012). 

 »Pod izrazom klientelizem lahko razumemo sistem neenake izmenjave virov in 

dajanje uslug, ki temeljijo na izkoriščevalskem odnosu med bogatejšimi in/ali 

močnejšimi posamezniki ter manj premožnimi in šibkejšimi klienti«(Integriteta, s.a.). 

 Zajetje države je opredeljeno kot dejavnost posameznikov, skupin ali podjetij, tako v 

javnem kot zasebnem sektorju, da vplivajo na oblikovanje zakonov, predpisov, uredb 

in drugih politik vlade v lastno korist (World bank, 2001). 

 

Jandosova korupcijo deli na tri ravni: 

 Mikro korupcija vsebuje majhna darila javnim uslužbencem z namenom doseganja 

poenostavitve in pohitritve uradnih postopkov v sistemih zdravstvenega varstva, 

izobraževanja, v policiji, pravosodju, itd., čeprav so ti dolžni svoje delo opraviti po 

zakonu. Gre za nizke javne uslužbence, pri čemer je velikost podkupnine primerljiva z 

njihovimi mesečnimi zaslužki. Večina raziskav kaže na to, da je javnost zelo strpna do 

tovrstne vsakodnevne korupcije. Moralni vidik podkupnine je utemeljen z nizko plačo 

zaposlenih javnih uslužbencev in veliko delovno obremenitvijo za rešitev zadeve − to 

je tudi razlog zahvale. 

 Korupcija na srednjem nivoju zajema izsiljevanje višjih javnih uslužbencev na 

področju carine davkov, policije, pravosodja in lokalne oblasti. Veliko pomanjkljivosti 

v uredbah se namreč uporablja za izsiljevanje manjših in srednjih podjetij. Na primer 

nejasna davčna zakonodaja se spreminja iz meseca v mesec, zato podjetnik težko sledi 

vsem navodilom. Ko pride do kršenja katerega od členov zakonodaje, se javnim 

uslužbencem ponudi priložnost, da podjetniku ponudijo neko vrsto »izbrisa« napake v 

zameno za podkupnino, ki dosega velikost od nekaj do največ deset povprečnih plač, 

odvisno od tega, koliko oseb je vpletenih in koliko dokumentacije ali uslug je treba 

pridobiti. Javnomnenjske raziskave kažejo, da je javnost do takšne oblike nemoralnega 

in nepoštenega ravnanja zelo netolerantna.  

 Makro korupcija je povezana z vladnimi naročili, sklepanjem večjih pogodb, večjimi 

deli v državi, kot je javna infrastruktura (letališča, ceste), telekomunikacije, javno 

zdravstvo in mnoge druge naložbe. Tisti, ki odloča o danem pooblastilu, lahko s 

korupcijo zasluži doživljenjsko plačo. Stroški izvedbe teh prirejenih vladnih razpisov 



9 
 

so v povprečju za 20 do 150% dražji od konkurence, da ne omenjamo vprašljivosti 

kvalitete izdelave. To razliko v ceni nevede plačujejo davkoplačevalci.Namesto 

konkurence na podlagi cen, kakovosti in inovativnosti, korupcija vodi do stroškovno 

neučinkovitih naročil, škodljivih za trgovino in nove naložbe. 

(Jandesova 2000, str. 121-127) 

 

Glede na delovno okolje, v katerem se pojavlja: 

 Korupcija med javnimi uslužbenci in zasebniki. Značilnost te oblike korupcije je, 

da zasebnik želi pridobiti uslugo, do katere ni upravičen ali jo želi hitreje, kot je to 

običajno. Gre sicer za preprostejšo in manjšo obliko korupcije, ki pa sčasoma vodi 

v hujše oblike korupcije z vpletenimi višjimi uslužbenci v javni upravi (Dobovšek, 

2012). 

 Korupcija med javnimi uslužbenci in politiki. Ta se odvija na zasebni ravni v 

obliki vračanja medsebojnih uslug. Problem te vrste korupcije je umeščenost v 

obstoječe definicije in njena dokazljivost (Dobovšek, 2012). 

 Korupcija med zasebniki in politiko. Razširjena je po celem svetu, saj poslovneži 

stremijo k pridobivanju poslov in denarja, politiki pa k oblasti in vplivu. 

Najpogostejše oblike te korupcije so podkupovanje v korist strank, sprejemanje 

zakonskih določb, posredovanje pri velikih poslih itd.(Levi v Dobovšek 2012, str. 

23). 

 

3.3. Vzroki za korupcijo 

 

Dobovšek med razloge za širjenje korupcije navaja predvsem razpad vrednot v novo 

nastajajočih demokracijah, nesposobnosti vodilnih delavcev, pomanjkanju internih kontrol, 

nemoralnosti vodilnih oseb iz javnega življenja, neenakosti pred zakonom zaradi 

nespoštovanja zakonov in številnih olajšav ter izgubi etično-moralnih idealov (Dobovšek, 

2012). »In bolj kot so ljudje prepričani, da so npr. državni uradniki v neki državi nemoralni in 

na splošno voljni sprejeti podkupnino, bolj so s tem spodbujeni, da podkupnino ponudijo« 

(Jager 2005, str. 121). To prepričanje pa povzroča epidemijo hitrega širjenja tolerance 

korupcije in je za državo lahko pogubno. Ob vsem tem pa sem na spletni strani hrvaškega 

Notranjega ministrstva med vzroki zasledil še kulturne dejavnike, odsotnost pravne države, 

odsotnost zakonov in predpisov, pomanjkanje preglednosti, odsotnost odgovornosti in nizke 

plače. Vse to so dejavniki, ki lahko povzročijo potencialno tvegano vedenje. Korupcija se 
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največkrat pojavi tam, kjer ni kontrolnih mehanizmov, osebne integritete in poklicne etike. To 

je še posebej izrazito v družbah, ki so v postopku procesa privatizacije, ki omogoča 

koncentracijo ekonomske moči v rokah majhnega števila članov družbe v zvezi s tesno 

povezavo centrov politične in gospodarske moči (Antikorupcija, 2011). Sicer pa novinar Dela, 

Jakše v svojem članku o korupciji ugotavlja: »Pravega odgovora na vprašanje, kje so vzroki 

za korupcijo ni, saj nekateri menijo, da je glavni vzrok revščina, vendar je jasno, da se je 

korupcija razmahnila tudi v razvitih, bogatih državah, kar pomeni, da jo revščina lahko 

kvečjemu pospeši.« Kot pravi lahko zadevo postavimo tudi na glavo in rečemo, da je 

posledica korupcije v nerazvitih državah revščina, saj le-ta izvira iz same sistemske ureditve 

države, še posebej, če je njeno ekonomsko in politično stanje slabo. V takih primerih namreč 

mehanizmi nadzora, pregona in preprečevanja korupcije ne delujejo kot bi morali. »Tudi iz 

analiz Transparency International je namreč razvidno, da so nestabilne države, države v 

razvoju in v tranziciji za korupcijo precej bolj ranljive kot razvite države, ki imajo po navadi 

že trdno postavljene mehanizme nadzora in kaznovanja« (Jakše, 2010).  

 

3.4. Preprečevanje in odpravljanje korupcije 

 

Korupcijska kazniva dejanja je najtežje odkrivati, ker gre navadno za razmerja med omejenim 

številom ljudi z najvišjo stopnjo diskretnosti, s približno podobnimi ali enakimi interesi, med 

katerimi koristoljubje ali pridobivanje prednosti ni na zadnjem mestu. Prav zaradi omenjenih 

karakteristik kaznivega dejanja je odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje korupcije 

dolgotrajen in zapleten proces. V prvi vrsti je pomembno ozaveščanje in izobraževanje mladih 

o škodljivosti in posledicah korupcije ter pomoč državnih institucij, medijev in nevladnih 

organizacij tistim, ki se zoperstavijo korupciji. Pogoje, ki bodo onemogočali širjenje korupcije 

lahko ustvarimo z dvigovanjem zavesti v družbi, ki presega družbene, politične in ekonomske 

meje. Pomembno vlogo pri tem imajo nevladne organizacije in civilna družba, ki kot protiutež 

državnim institucijam vpliva na odločitve vlade in njene nepravilnosti. Uvesti je treba 

mehanizme za dosego transparentnosti nad javnimi sredstvi in finančno kontrolo, ki bo 

onemogočala zlorabe, vpeljati kodekse obnašanja v vse institucije, izobraževati novinarje, 

kriminaliste in uradnike, povečati sredstva za organe pregona (sodišča, tožilstvo) ter olajšati 

dostop do podatkov javnega značaja. Pri uvajanju ukrepov je treba paziti na Ustavo, predpise 

in človekove pravice, zato mora vsaka država v okviru danih možnosti sama razvijati 

antikorupcijsko strategijo (Dobovšek, 2012; Habič, 2012). 
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3.5. Protikorupcijske strategije 

 

Boj proti korupciji zahteva kompleksen pristop do mnogih dejavnikov, vidikov in strukturnih 

problemov, ki jih korupcija prinaša. Tanzi navaja, da se mora vsaka realistična 

protikorupcijska strategija začeti z izrecnim priznanjem, da obstajajo javni uslužbenci, ki 

zahtevajo dejanja korupcije in tisti javni uslužbenci, ki so za določeno ceno ta dejanja 

pripravljeni izvesti. To ugotovitev lahko posplošimo na vse delovne oblike korupcije in si jo 

lahko razlagamo kot ugotovitev, da je korupcija prisotna v vsaki državi, brez zatiskanja oči 

(Tanzi, 1998). Antikorupcijska strategija zahteva pogum, prepoznavanje korupcije, 

načrtovanje nadaljnje dejavnosti, zakonske spremembe in dolgoročno zavezo političnih vodij, 

javnega in zasebnega sektorja, javnosti, medijev in akademikov. Te zaveze so seveda 

povezane s stroški zvišanja plač, spreminjanja zakonodaje, ustanavljanju in financiranju 

protikorupcijskih uradov ali drugih kazenskih organov, ter omejitve na področju civilnih 

pravic. Prav zaradi te kompleksnosti morajo protikorupcijska dejanja potekati na več ravneh. 

Največja napaka je namreč enostranska usmeritev strategije (npr. v zvišanja plač javnim 

uslužbencem), ki povzroča bohotenje korupcije drugje. Dobovšek razlaga, da bi oblikovanje 

protikorupcijske strategije moralo težiti k modernizaciji institucij, njihovega delovanja, 

transparentnosti, medinstitucionalnim in mednarodnim sodelovanjem ter učinkovitemu 

nadzoru in sankcioniranju (Dobovšek, 2012). 

 

Strateški pristop odpravljanja korupcije mora zajemati naslednje elemente: 

 Definiranje vloge države in njene vloge v odpravljanju korupcije  

Politika države odločilno vpliva na razvoj korupcije v družbi, zato mora biti posebna 

pozornost namenjena odpravljanju diskrecijskih pravic pri odločanju, povečanju 

transparentnosti postopkov, krepitvi notranjega in zunanjega nadzora, zagotovitvi 

dostopa javnosti do informacij, zagotovitvi pritožbenih postopkov in urejanju 

odgovornosti za svoja dejanja. 

 Izboljšanje učinkovitosti institucij  

 Z usposobljenim izobraženim in motiviranim kadrom je potrebno profesionalizirati in 

modernizirati državne institucije, da bodo postopki kvalitetni, strokovni, 

standardizirani in hitri. 

 Reforma javnih financ  

 Z izgradnjo celovitega sistema nadzora je treba doseči večjo finančno disciplino, 

preglednost vseh finančnih tokov in racionalno porabo. 
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 Pravna učinkovitost  

Skozi moralno delo tožilcev, odvetnikov in drugih je treba oblikovati neodvisno 

pravosodno vejo oblasti, kreirati materialno in procesno zakonodajo z vsemi elementi 

mednarodne skupnosti ter zagotoviti pregledne, ekonomične in pravične postopke do 

vseh.  

 Institucionalno sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni 

Zaradi razširjenosti in povezav korupcijskih mrež je treba čimprej vzpostaviti 

mehanizme mednarodnega sodelovanja in jih razvijati. 

 Krepitev civilne družbe 

Preko nevladnih organizacij je treba okrepiti civilno družbo, da bi vplivala na 

odgovornost nosilcev javnih pooblastil. 

 Spodbuditev politike 

Izvoljeni politiki morajo kot vzor nastopiti proti korupciji in s podporo izdelavi 

antikorupcijske strategije, začeti odpravljati korupcijo. 

 Kulturne spremembe 

Med ljudmi je treba vzpostaviti vzdušje, ki ni naklonjeno korupciji, ter izgraditi visoke 

standarde spoštovanja sprejetih zakonov in predpisov, utrditi zavest o javnem interesu 

in ne le osebnem in ozavestiti državljane o vlogi države. 

(Dobovšek 2012; Meško 2001) 

 

3.6. Posledice korupcije 

 

Posledice korupcije so vidnev ekonomski neučinkovitosti, preusmeritvi proizvodnih in 

potrošnih tokov. Sredstva iz korupcijskih dejavnostosti se ne vlagajo v naložbe, ki prinašajo 

družbeni in gospodarski razvoj, ampak izginejo v tujih žepih oz. bančnih računih. Po 

navedbah Tratnik-Volaškove korupcija zmanjšuje državne prihodke in povečuje javno 

porabo, s čimer poveča proračunski primanjkljaj in otežuje oblikovanje usklajene finančne 

politike ter oslabi nadzor vlade nad tržnimi pomanjkljivostmi (Tratnik-Volasko, 1999). 

Regresijska analiza je pokazala, da izboljšanje indeksa zaznavnosti korupcije neke države iz 6 

na 8 (0-najbolj koruptivno; 10-najmanj koruptivno) pomeni 4% izboljšanje glede tujih vlaganj 

in 0,5% povečanje bruto domačega proizvoda na prebivalca, kar priča o razsežnostih 

korupcije in pomembnosti njenega preprečevanja. Poleg tega spodbuja neučinkovitost, 

neinovativnost, neznanje in nekvaliteto (Mauro 1998; Rose-Ackerman 1999). »Zaradi koristi 

posameznikov se sklepajo pogodbe z najugodnejšimi ponudniki. Ker so stroški podkupnin 
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zajeti v končno ceno proizvedenih dobrin, se splošna kupna moč prebivalstva manjša, kar 

povratno vpliva na strukturo in obseg proizvodnje. Na ta način korupcija neposredno znižuje 

življenjski standard prebivalstva. Ogrozi ali izniči lahko zaupanje prebivalstva v demokratične 

procese in prednosti tržne ekonomije« (Tratnik-Volasko 1999, str. 38).Znanje in kapital se 

usmerjata v družbeno neproduktivna področja namesto v proizvodnjo in gospodarsko rast. S 

tem elita ohranja svojo politično in družbeno moč. Vse to vodi do oslabitve demokratičnih 

institucij (Dobovšek, 2012) 

 

3.6.1. Gospodarske posledice 

 

Blažekova v prispevku o korupciji in gospodarski rasti navaja naslednje posledice prisotnosti 

korupcije v gospodarstvu: 

 Posledice na rast podjetij  

Vpliv korupcije na podjetja se stopnjuje od najmanjših, srednjih pa vse do največjih 

podjetij. Po raziskavi Svetovne banke in ERDB-ja delež podkupnin znaša od treh pa 

do petih odstotkov letnega dobička podjetji. Ta delež se ponovno stopnjuje z 

velikostjo samega podjetja in povečuje stroške podjetij, kar ima lahko za posledice 

nekonkurenčnost in zapiranje podjetij, ter večjo brezposelnost in manjšo gospodarsko 

rast v določeni državi (Tanzi, Davoodi v Blažek 2011 str. 411). 

 Posledice na naložbe 

Zmanjša se velikost naložb, zaradi dodatnega plačila - podkupnine, ki jo morajo 

investitorji zagotoviti za uspešno pridobitev in izvedbo posla s strani urednikov. V 

veliki meri korupcija vpliva tudi na sestavo tujih in domačih naložb, ter njihovo 

učinkovitost in kakovost (Bucić v Blažek 2011, str. 411). 

 Posledice zaposlovanja nesposobnih ljudi 

Na javnih ali zasebnih razpisih za delovno mesta, le-tega zasedejo ljudje, ki so v 

sorodstvenih ali prijateljskih razmerjih oz. ponudijo podkupnino ali protiuslugo 

tistemu, ki odloča o sprejetem kandidatu. Posledica je nekakovosten in neusposobljen 

kader, ki dela slabo na nezakonito zasedenem delovnem mestu. 

 Neučinkovitost mednarodne finančne pomoči  

Korupcija zmanjšuje učinkovitost programov javne pomoči in preusmerja denarno 

pomoč v žepe tistih, ki je ne potrebujejo. 

 Slabša kakovost infrastrukture in javnih storitev  
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Pri javnih razpisih je izbran ponudnik, ki je za pridobitev posla izvedel korupcijsko 

dejanje, čeprav obstajajo drugi ponudniki, ki lahko zagotovijo neprimerljivo boljšo 

kakovost zgrajene infrastrukture ali javnih storitev z nižjo ceno projekta. 

 Negativni vpliv na davčne prihodke  

Država je ob finančnih koristih, pridobljenih s podkupovanjem, oškodovana za velik 

del dohodkov s strani davkov, saj ti ostanejo skriti oz. se porazdelijo med storilce 

izvedenega dejanja. 

 Negativni vpliv na državni proračun  

Odraža se kot neupravičeno zvišanje javne potrošnje, ki je posledica različnih zasebnih 

interesov, ter neupravičeno posojanje denarja javnih finančnih institucij, po obrestni 

meri nižji od tržne, kar povzroči monetarni problem. 

(Bležekova, 2011) 

 

3.6.2. Politične posledice 

 

Kot posledico politične korupcije Klemenčič navaja: »Ta privede do negativne navezave 

politike in gospodarstva, politike in zasebnih interesov; upravljanje skupnega dobrega pa 

postane talec parcialnih interesov« (STA v Žurnal24, 2010). Novakova in Merčunova 

dodajata:   

Razlogi za višjo stopnjo politične korupcije izhajajo iz bivšega komunističnega sistema, 

kjer so uporabljali korupcijo kot sredstvo za utrjevanje oblasti, gradili takšne gospodarske 

sisteme, ki so za lastno preživetje temeljili na korupciji, in so vsaj v kasnejših obdobjih 

svoje zgodovine postali kleptokracije, kjer sta bili tako korupcija na visokih položajih kot 

poneverba normi obnašanja. To je zapustilo za seboj dediščino vzorcev obnašanja, ki 

nikakor ne služijo vzpostavitvi dobro delujočih demokracij ali kultur, ki korupcijo obsojajo 

(Novak in Merčun 2002, str. 41). 

 

3.6.3. Socialne in okoljske posledice 

 

V vsaki družbi obstajajo zakoni in predpisi za zaščito javnega interesa, kot so gradbeni 

predpisi, okoljski nadzor, prometni zakoni ter drugi predpisi skrbnega in varnega poslovanja 

bank. Kršenje teh zakonov za gospodarsko korist s pomočjo korupcije lahko povzroči resno 

družbeno škodo. Na primer: obstaja veliko primerov, kjer je erozija tal, ki izhaja iz nezakonite 

sečnje, privedla do uničenja celotne vasi ali celo izgube človeških življenj. Kršitve gradbenih 
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prepisov s strani podkupljivih uradnikov in gradbenikov je povzročilo sesutje 

večstanovanjskih stavb, trgovskih centrov in hotelov v nekaterih državah (U-Myint, 2000). 

Poleg naštetih primerov korupcija »povečuje revščino in neenakost, slabi pravno državo, veča 

stopnjo kriminala in pristranskega odločanja, krši civilne in politične pravice, ovira 

demokratične reforme in spodbujanje enostransko dobičkonosno usmerjenih, slabi delovanje 

javnega in zasebnega sektorja, slabi politično stabilnost in krši temeljne pravice do poštenega 

obravnavanja« (Peternel s.a., str. 12). 

 

 

4. KORUPCIJA V SLOVENIJI 

 

 

Slovenija je po osamosvojitvi vzpostavila tržno gospodarstvo in relativno stabilno 

makroekonomsko okolje ter dosegla najvišji življenjski standard med državami v tranziciji. V 

zadnjem desetletju se slovensko gospodarstvo ni soočilo le s temeljnimi strukturnimi 

spremembami, ampak se je moralo tudi prilagoditi povečani konkurenčnosti. Kljub 

pozitivnim dosežkom pa slabosti ostajajo, med njimi visoka stopnja brezposelnosti, zamude v 

reformi javne uprave, nizka mednarodna konkurenčnost in relativno nizek priliv neposrednih 

tujih naložb (Dobovšek, 2012). Giacomelli in drugi navajajo: 

Kot ena razvitejših nekdanjih tranzicijskih držav, smo postali relativno uspešni pri 

omejevanju nelegalne korupcije, a je legalna korupcija, ki temelji na različnih formalnih in 

neformalnih povezavah vladajoče politične elite in zasebnega sektorja, zaradi vpliva na 

oblikovanje pravil in institucij za oblikovanje lastnih interesov ter prisvajanje oz. 

ohranjanje zasebnih koristi-rent v Sloveniji in nekaterih razvitejših državah, še vedno 

prisotna. Razširjenost legalne korupcije je odvisna predvsem od odgovornosti 

prevladujočih gospodarsko-političnih elit ter zavedanja prebivalstva o prisotnosti in 

negativnih učinkih različnih oblik korupcije (Giacomelli et al., 2006).  

Za nastanek legalne oziroma sistemske korupcije morajo torej biti ustvarjeni sistemski pogoji, 

ki omogočajo zlorabo oblasti v svojo korist. Ti pogoji oziroma vzroki so po mnenju komisije 

za preprečevanje korupcije slaba regulativa, vodenje, nadzor in pomanjkanje odgovornosti  

(KPK, 2011a). V raziskavi Korupcija 2009 je med vzroki za korupcijo v Sloveniji zaznati še 

neučinkovit pregon, pomanjkljivo zakonodajo, prenizke kazni, ustaljene navade ljudi, 

pomanjkanje želje za boj proti korupciji in zapletene upravne postopke (Kurdija, 2009). Z že 

omenjenimi vzroki se strinja tudi Kranjc, ki v svojem delu navaja, da so ustaljene navade ljudi 
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kot goljufanje države, neupoštevanje zakonov in predpisov ter nepotizem, kronizem in dajanje 

manjših daril, pri Slovencih vsakodnevna praksa. Le s krepitvijo in ozaveščanjem civilne 

družbe ter javnih uslužbencev o tem, da je korupcija škodljivo in nemoralno početje, se bo 

kultura in morala družbe dvignila na višji raven (Kranjc, 2000). Skrukpravi, da je korupcija v 

Sloveniji večji problem, kot smo si pripravljeni priznati. Načne lahko katerokoli politično 

institucijo, katerokoli osebnost, katerokoli vejo oblasti, če se ji naši ozaveščeni politični 

subjekti ne bodo postavili po robu z zakonodajno, sodno in izvršno oblastjo (Sruk, 1999). 

 

4.1 Ocene stanja korupcije v Republiki Sloveniji 

 

Spodnja ocena trenutnega stanja izhaja iz letnega poročila KPK 2010, raziskave Stališča o 

korupciji 2009 in posebne izdaje Eurobarometra o korupciji. Vse raziskave so bile izvedene 

med leti 2009 in 2012 so v času pisanja te diplomske naloge zadnje javnosti dosegljive. 

 

Vse razprave in letna poročila komisije o razširjenosti korupcije, izhajajo iz rezultatov 

raziskave Indeks percepcije korupcije. To vsako leto za večino držav opravlja mednarodna 

nevladna organizacija Transparency International. 

Ta je mednarodno najbolj razpoznavna in tudi verodostojna vsesvetovna primerljiva 

analiza. Kljub temu, da omenjeni indeks velja za najbolj verodostojno primerjalno 

mednarodno lestvico, ima nekaj metodoloških pomanjkljivosti, saj ni prilagojen zaznavi 

sistemskih koruptivnih tveganj. Težava je namreč v tem, da je indeks percepcije korupcije 

kompoziten oz. sestavljen indeks in sešteva rezultate različnih raziskav korupcije, pri tem 

pa ne loči med 'cestno' in sistemsko korupcijo. Treba je poudariti, da je omenjeni indeks 

zgolj kazalec, ki ne meri realnosti korupcije v razvitih družbah, kamor prištevamo tudi 

Slovenijo, ali pa jo meri zgolj deloma. Drugi mednarodni instrument, Globalni indeks 

integritete, je metodološko bolj izpopolnjen in bi lahko ponudil bolj realno in celovito sliko 

stanja v Sloveniji; žal pa je naša država ena redkih, ki je ta indeks ne zajema in ne 

vključuje v svoje študije (KPK 2011b, str. 2). 

Slovenija je po zadnji javno dostopni raziskavi nevladne organizacije TI iz leta 2011 na 

lestvici zaznave korupcije zdrsnila na 35. mesto med 182. državami sveta. Po mnenju 

komisije je vzrok za slabšo uvrstitev sprememba metodologije, ki za meritve uporablja 

drugačen nabor podatkov za ocenjevanje zaznav indeksa korupcije. Kljub temu komisija nad 

slabšo uvrstitvijo ni bila presenečena, saj je bila Slovenija zaradi prejšnjih metodoloških 



17 
 

omejitev na področju sistemske korupcije uvrščena previsoko. Padec sicer ne pomeni, da se je 

stanje v letu 2011 drastično poslabšalo, ampak je odsev realnega stanja čez desetletja (RTV, 

2011). 

 

Slika 4.1: Gibanje indeksa percepcije korupcije v Sloveniji 

 

Vir: KPK (2011, p.3). 

 

V zgornjem grafikonu je podana ocena indeksa percepcije korupcije (TI) za Slovenijo med 

letoma 1992 in 2010. Kot lahko z grafa razberemo, se je Slovenija po podatkih TI konstantno 

uvrščala med zgornjo polovico indeksa percepcije korupcije (CPI). Najnižja uvrstitev po 

starem metodološkem modelu je bila zabeležena 2001, ko smo bili z oceno 5,2 na 34. mestu. 

Danes smo z oceno 5,9 na 35. mestu lestvice (spremenjena metodologija) od 0 do 10, kjer 

ocena deset pomeni, da korupcije v določeni državi praktično ni zaslediti. Opazen je bil trend 

zmanjševanja korupcije med letoma 2003 in 2008, ko se je indeks zaznave korupcije dvignil s 

5,9 na 6,7. Leta 2008 je Slovenija doživela najvišjo uvrstitev v svoji zgodovini, zasedla je 

namreč 26. mesto na lestvici 180. držav. Po letu 2008 je opaziti trend upadanja CPI-ja, kar je 

odraz gospodarske krize, neupoštevanja protikorupcijske zakonodaje in njihovih institucij ter 

sistemske korupcije, ki pomembno vpliva na delovanje države. Trenutni rezultat v svetovnem 

merilu še vedno velja kot zadovoljiv, medtem ko se med državami EU27 nahajamo nekoliko 

pod povprečjem (KPK 2011; TI 2011). 
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Če so ocene organizacije TI razmeroma dobre, po indeksu zaznavnosti korupcije pa lahko iz 

spodnjega grafa razberemo, da je delež prebivalstva RS, ki ocenjuje, da predstavlja korupcija 

v RS zelo velik ali velik problem vse od leta 2006, vztrajno narasel. »Leta 2009, ko je bilo 

izvedeno zadnje merjenje, se je s to oceno strinjalo kar 70% reprezentativnega vzorca 

anketirancev, da je korupcija zelo majhen ali majhen problem pa so se strinjali le 3 %. Sicer 

velja, da se delež prebivalstva, ki ocenjuje, da korupcija v RS ni problem, vztrajno zmanjšuje, 

da je bil ta delež zmeraj zanemarljivo majhen, in da je na drugi strani, delež prebivalstva, ki 

ocenjuje, da je korupcija v RS zelo velik ali velik problem, zmeraj presegal 50 %« (KPK 

2011b, str. 3). Delež anketirancev, ki bi na isto vprašanje odgovorili danes, bi zagotovo bil 

podoben oz. zagotovo celo višji kot ob zadnji raziskavi, kar je dokaz poslabševanja razmer v 

slovenskem javnem mnenju. Na vprašanje o razširjenosti korupcije v javnih službah v 

Sloveniji je leta 2003, 45 % anketirancev odgovorilo, da to počne večina ali skoraj vsi, 41 % 

jih je ocenilo, da je v korupcijo vpletenih kar nekaj ljudi, da tega ne počne nihče ali jih to 

počne le nekaj, pa 10 %. V zadnji izpeljani raziskavi Stališča o korupciji leta 2009, je delež 

anketirancev, ki ocenjujejo, da to počne večina ali skoraj vsi, zrasel na 48 %, da je v korupcijo 

vpletenih kar nekaj javnih uslužbencev 42 %, da v korupcijo ni vpleten nihče ali skoraj nihče 

pa jih meni 9 %. Sicer pa večina oziroma 44 % anketirancev meni, da podkupnine v javnih 

službah sprejema precej javnih uslužbencev in 12,5 %, da jih skoraj vsi. Korupciji najbolj 

podvrženi so po mnenju sodelujoči v raziskavi odvetniki, notarji, zdravniki in zdravstveni 

delavci. Sicer pa je opaziti tudi pozitivne premike v smeri zmanjševanja tolerance pri pojavu 

korupcije. Korupcijo bi prijavilo 55 odstotkov, delež tistih, ki je ne bi prijavil, pa je glede na 

predhodno raziskavo upadel iz 36 na 29 odstotkov. Tisti, ki bi korupcijo prijavili, bi to v 

veliki meri storili pri policiji (41%), komisiji za preprečevanje korupcije(36%) ter 

drugihinstitucijah, katerih deleži so zanemarljivi (RTV 2011; Kurdija 2010; KPK 2011b). 
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Slika 4.2: Kako velik problem je korupcija v današnji Sloveniji 

 

Vir: KPK (2011, p.3). 

 

Tudi evropska raziskava Eurobarometer iz februarja 2012, v kateri sodeluje Slovenija, 

prikazuje slabe rezultate v zvezi z obravnavano tematiko korupcije. Sodimo med države, ki 

vodijo po deležu mnenja o povečanju korupcije, sajkar 74% Slovencev meni, da se je 

korupcija v primerjavi s prejšnjim letom povečala. Ali je korupcija velik problem v vaši 

državi, je v Sloveniji pozitivno odgovorilo 95 % ljudi. Večji odstotek so izrazili le ljudje  v 

Grčiji, na Portugalskem, Cipru, Madžarskem in Romuniji. Slovenci menimo, da so s 

problemom korupcije relativno dobro seznanjeni (47%). 74 % Slovencev meni, da se je obseg 

korupcije v zadnjem času povečal, kar je največ v EU. Podkupovanju so po mnenju 

Slovencev najbolj podvrženi v policiji, carini in sodstvu. 83 % Slovencev meni, da se je 

korupcija razširila po nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju oblasti. Na vprašanje ali 

je korupcija posledica neobstoja pravega kaznovanja(prenizke kazni) in pretesne povezave 

med politiko in gospodarstvom pozitivno pritrjuje kar 51 % Slovencev. 60 % anketirancev 

(prvo mesto) meni, da vlada ni učinkovita v boju zoper korupcijo. Med institucijami Slovenci 

najmanj zaupamo policiji in njeni neodvisnosti (27 %) (Huš, 2012). 

 

Komisija za preprečevanje korupcije v svojem zadnjem poročilu ugotavlja, da Slovenija spada 

med države, ki imajo relativno malo administrativne korupcije in primerljivo stopnjo 

korupcije z ostalimi državami EU. Izstopa po razširjenosti sistemske korupcije, ki se je v 

zadnjih letih razbohotila na račun gospodarsko-finančne krize, šibkimi nadzornimi 
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institucijami in nizko stopnjo zaupanja v institucije pravne države. Kot ključne dejavnike 

izpostavlja: obstoj monopolov, velike državne in lokalne infrastrukturne projekte, politično 

obremenjene procese ekonomske liberalizacije in privatizacije, majhno verjetnost odkritja in 

kaznovanja, dolgotrajne sodne postopke itd. Za konec letno poročilo dodaja, da bo za razvoj 

na področju gospodarstva, sociale, znanosti in ekologije, ključen delujoč imunski sistem v 

obliki močne pravne države, delujočih nadzornih institucij ter večje odgovornosti in 

integritete javnega sektorja (KPK, 2011b). 

 

4.2 Slovenski organi in institucije za boj proti korupciji 

 

Zasluge, da korupcija ni zašla v vse pore življenja, se pripisujejo deloma zgodovini, deloma 

pa tudi temu, da je država sorazmerno zgodaj začela uvajati standarde na področju boja proti 

organizirani kriminaliteti, in sicer s spremembo zakonodaje in hitro pridružitvijo 

mednarodnim aktom. Z ustanovitvijo specializirane skupine tožilcev in posebne skupine 

policistov za odkrivanje korupcije, je bil narejen še en korak naprej. Tako je pozornost 

organov pregona usmerjena v vsa tista področja, na katerih se troši proračunski denar. Med 

najpomembnejše organe, ki sem jih uporabil kot predmet raziskave v tej diplomski nalogi 

sodijo: 

 »Policija kot tisti organ, ki se aktivno ukvarja s problemom korupcije od same 

zaznave korupcijskega kaznivega dejanja do uvedbe kazenskega postopka« (Knez 

2011, str. 46). Policija je že po samem zakonu zadolžena za opravljanje dejavnosti 

»preprečevanja«, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na področju korupcije, ki 

izhajajo iz kazenskega zakonika, in sicer: Kršitve proste odločitve volivcev po 162. 

členu, Sprejemanja podkupnine pri volitvah po 168. členu, Neupravičenega 

sprejemanja daril po 247. členu, Neupravičenega dajanja daril po 248. členu, Jemanja 

podkupnine po 267. členu, Dajanja podkupnine po 268. členu, Sprejemanja daril za 

nezakonito posredovanje po 269. členu in Dajanja daril za nezakonito posredovanje po 

269a. členu kazenskega zakonika (Kazenski zakonik, 2004).  

Policija je organizirana kot ločena struktura v okviru Ministrstva za notranje 

zadeve, oddelek za gospodarski kriminal pa zajema skupino za korupcijo, katere 

naloge so ugotavljanje korupcije v državnih organih, institucijah z javnimi 

pooblastili, v podeljevanju naložbenih del, nakupov, koncesij, subvencij in posojil 

ter nezakonito posredovanje. Policija ima pri svojih preiskavah pravico uporabljati 

številna pooblastila po Zakonu o policiji, kamor poleg običajnih policijskih 
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pooblastil, ki jih odobri generalni direktor policije, sodijo tudi prikrito delovanje in 

opazovanje.S spremembami Zakona o kazenskem postopku so bila policiji 

dodeljena še dodatna preiskovalna pooblastila. Tako sme policija pod določenimi 

pogoji in za določena kazniva dejanja, kamor spadajo tudi korupcijska kazniva 

dejanja, izvajati nadzor telekomunikacij in pisem, nadzor in snemanje pogovorov, 

nadzor in prikrit vstop v bivališča in dostop do računalniških sistemov. Za uporabo 

teh pooblastil je potrebna odobritev preiskovalnega sodnika na zahtevo državnega 

tožilca(Svet Evrope 2000, str.6). 

 

Vendar pa mora policija pri svojem delu tesno sodelovati tudi z mnogimi drugimi državnimi 

organi, ki lahko nedvomno veliko prispevajo k uspešni preiskavi tovrstnih kaznivih dejanj. 

Drugi državni organi, ki lahko veliko prispevajo k lažji raziskavi korupcijskih kaznivih dejanj, 

so predvsem sodišča in komisija za preprečevanje korupcije. 

 

 Za primere korupcije so po slovenski ustavi pristojna sodišča, ki odločijo o pravicah 

in obveznostih obravnavane osebe. Organizacija sodnega sistema je definirana z 

Ustavo, zakonom o sodiščih in sodniških službah, le-ta pa je razdeljen na 4 stopnje 

sodišč. Kot prva instanca je okrajno in okrožno sodišče, ki obravnava tudi primere 

pasivnega podkupovanja, sledita mu višje sodišče, ki obravnava pritožbe sprejete na 

okrajnem in okrožnem sodišču, ter vrhovno sodišče, ki se ukvarja z izrednimi 

pravnimi sredstvi proti odločitvam višjega sodišča, na podlagi kršitve materialnega 

prava in resnih kršitev procesnega prava. V Sloveniji ni posebnega pravosodja, ki bi se 

ukvarjalo le s primeri korupcije, saj je ustavitev kakršnihkoli izrednih sodišč 

protiustavna (Svet Evrope, 2010). 

 

 Komisija za preprečevanje korupcije je samostojen in neodvisen državni organ. 

Čeprav je del javnega sektorja – komisija, ni podrejena in ne dobiva navodil ali 

usmeritev za delo s strani vlade ali državnega zbora. Pri svojem delovanju je 

vezana zgolj na Ustavo in zakon. Komisija ni organ odkrivanja in pregona v 

predkazenskem ali kazenskem postopku, ima pa določena izvršilna, nadzorstvena 

in preiskovalna pooblastila. Samostojnost komisije je dodatno zagotovljena z 

načinom izbire njenega vodstva, ki ga imenuje predsednik države za dobo šestih 

let po predhodnem mnenju posebne izbirne komisije, v katero so vključeni 

predstavniki vseh treh vej oblasti in civilne družbe. Predhodnik komisije je bil 
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Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije, ki je bil leta 2001 ustanovljen na 

priporočilo organizacije Sveta Evrope GRECO (Skupina držav ES proti korupciji) 

in ga je vodil Boštjan Penko. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o preprečevanju 

korupcije (ZPKor). Ta je urad nadomestil s komisijo za preprečevanje korupcije, 

ki je postala samostojni državni organ z večjimi pooblastili v boju proti korupciji. 

5. junija 2010 je stopil v veljavo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 

(ZIntPK), s čimer je prenehal veljati ZPKor (KPK, 2012c). 

Novi zakon je ohranil ime komisije, obenem pa razširil njene naloge in pristojnosti. 

Posamezna področja in naloge komisije: uresničevanje etičnih standardov, 

preprečevanje in odprava korupcije, vzpostavitev pravnega in institucionalnega okolja 

za preprečevanje korupcije, uveljavitev ničelne tolerance do korupcijskih dejanj, 

mednarodno sodelovanje, preprečevanje konflikta interesov, izgradnja načrta 

integritete, izpolnjevanje 172 ukrepov resolucije o preprečevanju korupcije, aktivno 

sodelovanje pri pripravi zakonskih in sistemskih rešitev, objavlja strokovno literaturo, 

ter sodeluje z drugimi pristojnimi organi, medijskimi in neprofitnimi organizacijami s 

področja preprečevanja korupcije (Kos 2005; Zakon o integriteti in preprečevanju 

korupcije 2010). 

 

4.3. Področja in število prijav korupcijskih dejanj 

 

Ob zakonsko določenih znakih korupcije lahko komisija sprejme načelno mnenje, priporočila 

oziroma predstavi ugotovitve. Če je obstaja utemeljen sum, da naročilo vsebuje znake 

kaznivega dejanja, ga posreduje policiji ali redkeje tožilstvu. Zadnje letno poročilo KPK, 

kaže, da učinka skoraj ni. 

»Komisija je policiji med letoma 2005 in 2010 odstopila 900 prijav, pri katerih je ugotovila 

sum korupcije. Policija je v tem obdobju vložila 400 kazenskih ovadb s tega področja, 

tožilstvo je nato spisalo 107 obtožnih predlogov, neposrednih (Slika 4.3) obtožb in zahtev 

za preiskavo. Sodišče pa je obsodilno sodbo sprejelo v le 43 primerih. Tudi računsko 

sodišče je več primerov že posredovalo sodišču, a do zdaj ni bil obsojen še nihče.(Voh 

Boštič, 2012).«Predsednik računskega sodišča, Igor Šoltes v enem izmed intervjujev 

pove:Naše zadeve po navadi niti ne pridejo do obravnave. Ne sprašujte me, zakaj, ker 

nimam odgovora, čeprav smo poskušali ugotoviti razloge. Se pa dogaja že kar nekaj let, da 

se posredovane zadeve ne razpletejo. In to je velik problem, posebno, ko so oškodovane 

javne finance.« Obenem izrazi upanje, da bo nedavna sprememba kazenskega zakonika, ki 
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uveljavlja kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, omogočila bolj učinkovit sodni 

pregon (Voh Boštič, 2012). 

 

Slika 4.3: Letno število odstopov, ovadb, obtožnih aktov in sodb 

 

Vir: KPK (2011, p. 5). 

 

Število prijav od leta 2004 vztrajno raste. Če je bilo leta 2004 zgolj 55 prijav, se je v letu 

2010, ta številka povzpela že na 1271. Trend obravnave oz. število rešenih prijav je prejetim 

prijavam sledil le do leta 2005, kjer je bilo rešenih vseh 270 podanih prijav. Kasneje je opaziti 

vedno večji razkorak med številom prejetih in rešenih prijav, kar priča o kadrovski in finančni 

podhranjenosti komisije za preprečevanje korupcije. 

  



24 
 

 

Slika 4.4: Število prejetih in število rešenih prijav po letih 

 

Vir: KPK (2011, p. 26). 

 

Slika 4.5: Vsebinsko področje prijav 

 

Vir: KPK (2011, p. 26). 

 

V zgornjem grafu opazimo, da se število domnevnih prijav v precejšnji meri nanaša na javne 

institucije (lokalna samouprava, sodišča, zdravstvo itd.), delo funkcionarjev, javna naročila in 

subvencije, ki tvorijo javni sektor in njegove storitve. Kaj hitro nam je lahko jasno, da je 

število prijav v zasebnem sektorju, gradbeništvu in odvetništvu skupaj po vseh prijavah res 
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blizu ostalim zgoraj naštetim javnim institucijam, a razmerje med vsemi prijavami in 

domnevno korupcijo je tam bistveno bolj izenačeno, kar kaže na utemeljene sume korupcije v 

posameznih primerih. Ravnanja, ki ustrezajo definiciji korupcije, so se po ugotovitvah 

komisije največkrat pojavila v javnem sektorju (17 primerov), malo manj primerov (12), se jih 

je izvršilo v lokalnih samoupravnih skupnostih in pet v zasebnem sektorju. Sicer pa so 

najpogostejša področja izvrševanja korupcijskih dejanj na področju javnih naročil, 

zaposlovanja, razpolaganja z lastnim premoženjem in zdravstva. 

 

4.4. Razmere za preprečevanje korupcije 

 

Nekdanji predsednik protikorupcijske komisije, Drago Kos je ob mednarodnem dnevu boja 

proti korupciji, že leta 2009, opozoril na izrazito poslabšanje razmer na področju boja proti 

korupciji. Opozoril je na spremembe nekaterih predpisov, zlasti zakona o javnih uslužbencih 

in političnih strankah, ki so povzročile povečano prisotnost korupcije. Kot dodaten razlog je 

navedel nezainteresiranost policije in tožilstva za odkrivanje in preprečevanje omenjene 

problematike, kadrovsko podhranjenost sodišč ob porastu zadev s področja korupcije in 

zaostreno gospodarsko situacijo, ki zvišuje toleranco do korupcijskih dejanj. Habičeva v enem 

izmed časopisnih člankov navaja, da je razlog za otežene pogoje preprečevanja korupcije in 

njeno porast krivo to, da se v Sloveniji tako komisija za preprečevanje korupcije kot tudi 

računsko sodišče in druge neodvisne institucije ignorirajo, ne jemljejo resno in kar je 

najpomembnejše, na podlagi njihovih ugotovitev se ne naredi skorajda nič. Po njenih besedah 

TI in protikorupcijska komisija v naši državi ugotavljata težave pri porabi javnega denarja, 

prav tako pa je velik problem klientelizem. Ob tem je Habičeva pojasnila, da bi lahko stanje 

na področju transparentnosti izboljšal zakon o integriteti v javnem sektorju. Kos pravi, da bi 

bilo za izboljšanje razmer treba spremeniti zakon o javnih uslužbencih, zakon o političnih 

strankah in o financiranju volilne kampanje. Marinič pa je izpostavil, da bi bilo za izboljšanje 

stanja na področju prepoznavanja in odkrivanja korupcije, potrebno spremeniti zakonodajo, s 

katero bi zagotovili javnost premoženja funkcionarjev in sindikatov ter večjo transparentnost 

javnih institucij (Dnevnik 2009; Slovenske novice 2012). 

 

4.5. Slovenska protikorupcijska zakonodaja 

 

Čeprav korupcija obstaja že vsaj toliko časa kot človeštvo, je Slovenija po vzoru mednarodne 

skupnosti začela s sprejemanjem posebnih pravnih aktov o preprečevanju korupcije šele leta 
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2004, s posebnim zakonom o preprečevanju korupcije, nacionalne protikorupcijske strategije 

in poslovnika o delu komisije. Kasneje so sledila razna dopolnila in podzakonski akti kot 

nadgradnje obstoječih pravnih aktov. Zadnje spremembe oz. dopolnitve so se zgodile leta 

2011 in 2012 z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije ter prenovljenim 

poslovnikom komisije. Slovenija je tako večino mednarodnih aktov uspešno vgradila v svojo 

zakonodajo, ki je pred tem temeljila zgolj na materialnem kazenskopravnem predpisu, ki je 

določal kazniva dejanja z elementi korupcije. Spodaj so predstavljeni najpomembnejši 

slovenski pravni akti s področja preprečevanja korupcije ta hip. 

 

4.5.1. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije(ZlntPK) 

 

ZlntPK je bil sprejet maja 2010.  

Njegov namen je s krepitvijo delovanja pravne države določanje ukrepov in metod za 

krepitev integritete, transparentnosti, preprečevanja korupcije, ter odpravljanja nasprotji 

interesov. Uresničevanje tega namena poteka: z omejevanjem in preprečevanjem korupcije 

ter nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij z drugimi funkcijami in dejavnostmi; z 

uresničevanjem resolucije, ki ureja preprečevanje korupcije, podajanje strokovnih mnenj 

in standardov dobre prakse, izvajanjem izobraževanj, ozaveščenosti in krepitvi integritete 

na vseh področjih javnega in zasebnega sektorja ter s tem prevzemanje njihove 

odgovornosti za preprečevanje in odkrivanje korupcije; z nadzorom premoženja in 

sprejemanja daril funkcionarjem ter nadzorom nad lobiranjem, ki zagotavlja 

transparentnost v postopkih izvrševanja javne oblasti pri opravljanju javnih funkcij in 

zadev; z določitvijo pogojev za opravljanje dejavnosti lobiranja, da bo le-to potekalo na 

visokem in etičnem nivoju; z zaščito prijaviteljev, ki omogoča krepitev odkrivanja, 

preprečevanja in odpravljanja korupcije; s sodelovanjem Slovenije na mednarodni ravni 

pri preprečevanju in zatiranju korupcije ter zagotavljanjem pogojev delovanja in nalog 

komisije kot samostojnega in neodvisnega državnega organa za krepitev integritete in 

protikorupcijskega sodelovanja z organi lokalne skupnosti (Zakon o integriteti in 

preprečevanju korupcije, 2010).  

Manj kot eno leto po uveljavitvi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je 

državni zbor sprejel tudi noveli tega zakona, in sicer aprila 2011 najprej ZIntPK- A in 24. 

maja še ZIntPK-B. Slednja je stopila v veljavo 4. junija 2011 in prinaša:  

Učinkovitejše izvajanje preventivnih nalog komisije za preprečevanje korupcije in 

učinkovitejše uresničevanje njenih strateških ciljev, ustrezneje določa in ureja področje 
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lobiranja, spodbuja pošteno in transparentno vedenje javnih uslužbencev in spodbuja 

dobre prakse vseh vpletenih v procese odločanja, vzpostavlja boljše pogoje za 

uresničevanje ustavnih načel, kot so načelo ustavnosti in zakonitosti, načelo delitve oblasti 

ob načelu ljudske suverenosti, načelo sorazmernosti v uresničevanju in omejevanju pravic, 

načelo enakosti pred zakonom in načelo pravne varnosti(Jakopec, 2011). 

 

4.5.2. Resolucija o preprečevanju korupcije 

 

Resolucijo o preprečevanju korupcije je sprejel Državni zbor 16. junija 2004. »Je nacionalni 

dokument, ki opredeljuje nacionalne dolgoročne cilje boja proti korupciji, z namenom trajno 

odpraviti pogoje za nastanek in razvoj korupcije, vzpostaviti okolje, ki je naravnano tako, da 

preprečuje korupcijo, dosledno uveljavljati odgovornost za nezakonita dejanja, izgraditi 

sistem in odnos ničelne tolerance do vseh korupcijskih ravnanj skozi različne oblike 

izobraževanj in učinkovito uporabo mednarodno uveljavljenih standardov na tem področju« 

KPK, 2012e).Glede na empirične raziskave je korupcije več kot jo prikazujejo uradni podatki. 

Resolucija navaja, da je potrebno hitro in odločno ukrepanje s strani države in prebivalcev ne 

samo na represivni ravni, ampak tudi na preventivni ravni. Prav resolucija o preprečevanju 

korupcije v Republiki teži k realnim, postopnim in premišljenim ukrepom za odpravo 

korupcije. Njeni osnovni cilji so v resoluciji usmerjeni v:  

Dolgoročno in trajno odpravo pogojev za nastanek in razvoj korupcije, vzpostavitev 

ustreznega pravnega in institucionalnega okolja za preprečevanje korupcije, dosledna 

uveljavitev odgovornosti za nezakonita dejanja, izgradnja splošno sprejemljivega sistema 

ničelne tolerance do vseh korupcijskih ravnanj skozi razne oblike izobraževanj in 

učinkovita uporaba mednarodno uveljavljenih standardov na tem področju. Ukrepi, 

predvideni z Resolucijo, so dolgoročni in usklajeni s stopnjo njenega ekonomskega, 

socialnega in političnega razvoja, zagotavljajo zaščito univerzalno priznanih človekovih 

pravic in svoboščin, vključno z domnevo nedolžnosti(Resolucija o preprečevanju korupcije 

v Republiki Sloveniji, 2004).  

 

»Vsi ti zastavljeni cilji so lahko uspešni z angažiranjem državnih organov in pravnih oseb v 

zasebnem in nevladnem sektorju. Najpomembnejše pa je zagotoviti ustrezno stopnjo 

pripravljenosti vseh prebivalcev za aktivno sodelovanje pri uresničevanju resolucije, za kar pa 

morajo biti ustrezno obveščeni in motivirani« (KPK 2012d, str.1). 
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4.5.3. Akcijski načrt o uresničevanju resolucije o preprečevanju korupcije 

 

Akcijski načrt o uresničevanju Resolucije o preprečevanju korupcije je nacionalni 

dokument, ki opredeljuje izvedbo protikorupcijskih programov v Sloveniji, ki so določeni v 

Resoluciji o preprečevanju korupcije in je nekakšen načrt integritete namenjen celotni 

državi, ki zajema tako politični sistem, pravosodje in državno upravo, kot gospodarstvo, 

nevladni sektor, medije in splošno javnost. Sprejela ga je komisija 2. 2. 2005 in ga 

dopolnila 17. 8. 2009.. Akcijski načrt opredeljuje konkretne cilje, nosilce, metode, 

pričakovane stroške in kriterije uspešnosti posameznih protikorupcijskih ukrepov ter 

prioritete in roke za izvedbo teh ukrepov. Zavezanci za izvajanje ukrepov morajo komisiji 

vsako leto do konca meseca februarja poslati poročilo o izvajanju ukrepov. Na podlagi 

poročil komisija ugotavlja, kateri ukrepi so izvedeni in katere je še potrebno izvesti, in na 

podlagi teh podatkov spremeni oziroma dopolni akcijski načrt. Pri spreminjanju pa seveda 

upošteva tudi podatke o tveganjih, ki jih zazna skozi svoje aktivnosti. V primeru, da se 

ukrepi iz akcijskega načrta ne izvajajo, lahko komisija predlaga ugotavljanje odgovornosti 

oseb, ki so pri nosilcih odgovorne za izvajanje teh ukrepov. Številne naloge, ki so določene 

v akcijskem načrtu, so že izpolnjene, preostale naloge morajo biti izpolnjene do roka, 

določenega v samem načrtu (KPK, 2012d). 

 

 

5. NAČRT RAZISKAVE 

 

5.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V diplomski nalogi bom ugotavljal stopnjo zaupanja in dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje 

mnenj anketirancev o zaslugah treh institucij v boju proti korupciji (sodišča, policija in 

komisija za preprečevanje korupcije). Skozi teoretični del sem že predstavil temeljno 

pojmovno ozadje korupcije, dejavnike, razloge ter podrobno predstavil poročilo KPK in 

javnomnenjski raziskavi, ki opisujeta trenutno situacijo v Sloveniji. Načrt raziskave sem 

razdelil na dva dela, in sicer na kvantitativni in na kvalitativni del. V prvem delu bom s 

pomočjo univariatnih in bivariatnih statističnih metod analiziral postavljene hipoteze. V 

drugem delu pa bom skozi intervjuje s predstavniki institucij za boj proti korupciji poskušal 

pridobiti poglobljen pogled na tematiko korupcije, njihovo delo in vzroke za trenutno stanje. 
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S tem želim tudi posredno predstaviti vidik o delovanju, uspešnosti in dejavnikih, ki 

negativno vplivajo na oceno dela institucij z dveh zornih kotov − posamezne institucije in 

anketirancev. 

 

5.2. Kvantitativna analiza podatkov 

 

5.2.1. Predstavitev baze podatkov in opis vzorca 

 

Raziskava Stališča o korupciji je bila izvedena v dneh med 1. in 9. decembrom 2009. 

Vključeno je bilo 966 polnoletnih oseb, državljanov Slovenije, pridobljenih na osnovi vzorca 

telefonskih naročnikov. Vzorčna baza je zajemala 3263 oseb. Od tega je bilo realiziranih 966 

oseb, kar pomeni 30odstotna izčrpanost vzorčne baze. Te je s pomočjo standardiziranega 

vprašalnika Stališča o korupciji telefonsko anketiralo 28 izšolanih anketarjev CJMMK.  

Povprečno je en intervju trajal 12 minut, skupni bruto čas trajanja celotne ankete pa 415 ur. 

Ta se tematsko osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med 

državljankami in državljani ter neposredno in posredno ugotavlja toleranco anketirancev do 

korupcije kot sredstva za doseganje ciljev. Vprašanja so povezana s problematiko na področju 

razširjenosti korupcije, izkušnjami s korupcijo in boju proti korupciji. Preostali del, poleg 

demografije, vključuje volilne preference ter referendum o ukinitvi komisije za preprečevanje 

korupcije. Sicer pa je raziskava podrobneje razdeljena na tri dele (Kurdija, 2010). 

Prvi del sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju 

podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani 

ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o 

tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti 

korupciji. Drugi del zajema splošna vprašanja o razmerah v družbi, namenjenih analizi 

stališč o korupciji, anketiranci podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem 

dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in 

časopisov ter strankarskih preferencah.Tretji, zadnji del, vsebuje vprašanja socio-

demografskega tipa.(Stališča o korupciji, 2010). 

 

5.2.2. Predstavitev uporabljenih spremenljivk 

 

 Institucije za boj proti korupciji: Prebrali vam bomo seznam institucij. Zaupajte 

nam ali mislite, da so naštete institucije pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. 
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Ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1pomeni, da sploh niso pripomogle, 5 pa 

pomeni, da so močno pripomogle. Anketiranci so ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 

1 pomeni, sploh niso pripomogle, 3 nekaj vmes in 5 močno so pripomogle. Veljavnih 

odgovorov pri sodiščih je 902 (64 neveljavnih), pri policiji 890 (76 neveljavnih) in 

komisiji za preprečevanje korupcije 898 (68 neveljavnih). Spremenljivka je 

numerična. 

  Izvor mnenja: Na čem predvsem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno predvsem… 

Anketiranci so izbirali med naslednjimi odgovori: 1 − na tistem, kar ste prebrali v 

časopisih in slišali na televiziji in radiu, 2 − na tistem, kar ljudje na splošno govorijo o 

javnih uslužbencih, 3 − na izkušnjah in pripovedovanjih tistih, ki jim zaupate, 4 - na 

vaših osebnih izkušnjah in 5 − na vsem od navedenega. Veljavnih odgovorov je 899, 

neveljavnih pa 67. Spremenljivka je kategorična. 

 Izkušnje s korupcijo: Ali ste imeli vi ali vaši bližnji v zadnjem letu kakršnokoli 

izkušnjo s korupcijo? Anketiranci so izbirali med naslednjimi odgovori: 1−da, imel, 2 

− ne, ni imel in 3 − ne vem/b. o. Veljavnih odgovorov je 960, neveljavnih pa 6. 

Spremenljivka je kategorična. 

 Prijava korupcije: Komu bi prijavili primer korupcije? Anketiranci so izbirali med 

naslednjimi odgovori: 1− Policiji, 2 − Državnemu tožilstvu, 3 − Sodišču, 4 −Komisiji 

za preprečevanje korupcije, 5 − Uradu za preprečevanje pranja denarja, 6 − medijem 

in 7 − drugo. Veljavnih odgovorov je 273, neveljavnih pa 693. Spremenljivka je 

kategorična. 

 Ocena problematike korupcije: Kako velik problem je korupcija v današnji 

Sloveniji? Anketiranci so podajali odgovore na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, zelo 

majhen problem, 2majhen problem, 3 niti velik niti majhen problem, 4 velik problem 

in 5 zelo velik problem. Veljavnih odgovorov je 943, neveljavnih pa 23. 

Spremenljivka je numerična.  

 Vzroki za korupcijo v Sloveniji: Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za 

korupcijo v Sloveniji? Anketiranci so izbirali med naslednjimi odgovori: 1 

−pomanjkljiva zakonodaja, 2 − prenizke kazni, 3 − neučinkovit pregon korupcije, 4 − 

zapletenost upravnih postopkov, 5 − državljani ne izražajo želje, da bi se borili proti 

korupciji, 6 − gre za ustaljene navade in 7 − drugo. Veljavnih odgovorov je 943, 

neveljavnih pa 23. Spremenljivka je kategorična.  
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5.3. Kvalitativna raziskava 

 

5.3.1. Metoda vzorčenja in opis vzorca 

 

Za izvedbo kvalitativnega dela raziskave sem izvedel tri intervjuje. Dva od treh 

intervjuvancev sta bila moškega spola, vsi trije pa srednjih let. Vsak izmed njih je zastopal 

posamezno institucijo, ki sem jo obravnaval v svojem načrtu raziskave. Intervjuji so si sledili 

najprej s predstavnikom komisije za preprečevanje korupcije, nato s predstavnikom 

kriminalistične policije in nazadnje še s sodnico na okrožnem tožilstvu v Novi Gorici. 

Intervjuvanci so bili izbrani interno, ter dodeljeni znotraj določene institucije.  

 

5.3.2. Metoda raziskovanja 

 

V diplomski nalogi sem uporabil strukturiran intervju, ki vsebuje vnaprej zastavljena 

vprašanja, na katera spraševalci nimajo možnosti postavljanja dodatnih vprašanj. Prednosti te 

vrste intervjuja so predvsem standardizacija, toga struktura, enakopravna in objektivna 

obravnava vseh kandidatov, natančna obdelava vseh kandidatovih področij, ter časovna 

norma (Vrste intervjujev, s.a.). Intervjuvancem sem vprašanja podal v elektronski ali ustni 

obliki, jih pretipkal in rekodiral. Tak način intervjuja mi je omogočil visoko standardizacijo, s 

tem pa veljavnost in zanesljivost za kasnejšo kvantitativno obdelavo in analizo. 

 

5.3.3. Raziskovalni instrument 

 

Intervju vsebuje sedem splošnih vprašanj o korupciji v Sloveniji. Prvo vprašanje sprašuje 

predstavnike institucij pooceninjihovega dosedanjega dela oz. dosežkovna področju 

preprečevanja in pregona korupcije v Sloveniji. Drugo vprašanje izpostavlja negativno oceno 

anketirancev iz raziskave Stališča o korupciji 2009, o tem da so po njihovem mnenju izbrane 

tri institucije slabo pripomogle k zmanjšanju korupcije v Sloveniji in sprašuje zakaj je temu 

tako. Tretje, četrto in peto vprašanje zajemajo področje stanja prijav, pojava korupcije po 

določenih sektorjih in vrsto pojavnih oblik korupcije, ki v slovenskem prostoru prevladuje. 

Šesto vprašanje sprašuje po sami oceni problematike korupcije v Sloveniji in ali so Slovenci 

temu kaj bolj podvrženi kot ostali državljani evropskih držav. Zadnje, sedmo vprašanje išče 
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odgovor, kako in na katerih področjih še izboljšati delovanje posamezne institucije v boju 

proti korupciji. 

 

5.3.4. Postopek zbiranja podatkov, morebitne omejitve in etična vprašanja 

 

Intervjuji so bili opravljeni v mesecu maju in juniju 2011. Vsi intervjuvanci so predstavniki 

posamezne institucije in v skladu z anketirano tematiko ustrezno izobraženi in kompetentni 

odgovarjati na zastavljena vprašanja. Ker so vprašanja splošne narave in se navezujejo zgolj 

na dejstva in statistične podatke, ki jih posamezne institucije vodijo v svojih arhivih , 

predvidevam, da so odgovori podani korektno in objektivno. Raziskovalni del zato smatram 

kot sprejemljiv za vsakršno nadaljnjo interpretacijo.  

 

5.3.5. Metoda obdelave 

 

V svojem primeru sem uporabil analizo odprtega kodiranja oz. prosto pripisovanje pojmov ali 

poimenovanje, kjer posameznim delom besedila pripisujemo pojme. Zapiske intervjujev sem 

iz elektronskega zapisa oz. osebnih zapiskov pretipkal in uredil ter v skladu z zgoraj opisano 

metodologijo vsako zastavljeno vprašanje in odgovor postavil v tabelo na levo stran, na desni 

strani pa pustil prostor za vpisovanje kod in pojmov. Analizirano besedilo sem razčlenil na 

enote kodiranja in vsaki enoti dodelil enako barvo v vseh treh intervjujih, kar zagotavlja 

preglednost in hitrejšo najdbo iskanega. 

 

 

6. EMPIRIČNI DEL 

 

6.1. Kvantitativna raziskava 

 

6.1.1. Ocena izbranih institucij, ki so po mnenju intervjuvancev najbolj pripomogle k boju 

proti korupciji 

 

V spodnji tabeli je s pomočjo primerjave opisne statistike parnih vzorcev lepo razvidno 

mnenje anketirancev, ki so na številski lestvici od 1 do 5 podajali svoje mnenje o tem, katera 

izmed treh izbranih institucij je najbolj pripomogla k boju proti korupciji v Sloveniji. Na 

številski lestvici se odgovori stopnjujejo od vrednosti 1 (sploh niso pripomogle) pa vse do 
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vrednosti 5 (zelo so pripomogle). Po mnenju anketirancev je v boju proti korupciji najbolj 

pripomogla komisija za preprečevanje korupcije (3,24), ki ji sledita policija (2,81) in sodišča 

(2,35). Komisija je tako v drugem kot tretjem paru dosegla bistveno višjo aritmetično sredino 

v primerjavi s sodišči in policijo, medtem ko je v prvem paru boljšo oceno v primerjavi s 

sodišči dosegla policija.  

 

Tabela 6.1: Opisne statistike parnih vzorcev za spremenljivko »Institucije za boj proti 

korupciji« 

 

 
 Povprečje N 

Standardni 

odklon 

Standardni 

odklon povprečja 

1. par SODIŠČA 2,35 863 1,050 ,036 

POLICIJA 2,81 863 ,988 ,034 

2. par SODIŠČA 2,35 873 1,039 ,035 

KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

3,24 873 1,186 ,040 

3. par POLICIJA 2,81 862 ,973 ,033 

KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

3,25 862 1,186 ,040 

 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Iz tabele 6.2 lahko z veliko gotovostjo trdim, da je komisija za preprečevanje korupcije po 

mnenju anketirancev statistično značilno bolj pripomogla k boju proti korupciji kot policija 

(razlika v povprečju=0,44, t=-10,964, p<0,001) in tudi bolj kot sodišča (razlika v povprečju= 

0,9, t=-20,681, p<0,001). Poleg tega je policija statistično značilno bolj pripomogla k boju 

proti korupciji kot sodišče (razlika v povprečju=0,462, t=-20,681, p<0,001). Potrdim lahko 

torej hipotezo, da je komisija za preprečevanje korupcije po mnenju anketirancev, najbolj 

pripomogla k boju proti korupciji. 

 

Tabela 6.2: T-test za odvisne vzorce za spremenljivko »Institucije za boj proti korupciji« 

 

  Parne razlike 

t df 

Stat. 

zn. 

(2-
 

 

95% Interval 

zaupanja razlike 
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Razlika 

povprečja 

St. 

odklon 

Stand. 

napaka 

povprečja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

smer

na) 

par 

1 

SODIŠČA - 

POLICIJA 
-,462 1,128 ,038 -,538 -,387 -12,042 862 ,000 

par 

2 

SODIŠČA - 

KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

-,899 1,285 ,043 -,985 -,814 -20,681 872 ,000 

par 

3 

POLICIJA - 

KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

-,444 1,190 ,041 -,524 -,365 -10,964 861 ,000 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

6.1.2. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na mnenja intervjuvancev o delu institucij za boj proti 

korupciji 

 

V spodnji tabeli so analizirani posamezni dejavniki, navedeni v raziskavi Vidiki korupcije 

2009 z namenom odkriti, od kod izhajajo pozitivna oz. negativna mnenja anketirancev o tem, 

kako so tri izbrane institucije pripomogle k boju proti korupciji. Kot je razvidno iz 

aritmetičnih sredin posameznih institucij, je najpomembnejši vzrok za negativno mnenje v 

osebnih izkušnjah, ki so jih anketiranci imeli z njimi (sodišča 2,15, policija 2,54, komisija za 

preprečevanje korupcije 2,87) in pripovedovanju tistih, ki jim anketiranci zaupajo. Po drugi 

strani je s strani medijev in splošnih govoric o javnih uslužbencih zaznati pozitivnejše 

odgovore anketirancev o delu institucij, kar lahko nakazuje na to, da mediji prikazujejo 

njihove aktualne dosežke pri odkrivanju in preprečevanju korupcije. Če svoje trditve 

podkrepim še s podatki aritmetičnih sredin iz tabele: sodišča (2,41 in 2,39), policija (2,88 in 

2,94) in komisija (3,33 in 3,36).  

 

Tabela 6.3: Opisna statistika za spremenljivki »Institucije za boj proti korupciji« in 

»Izvor mnenja« 

 

 

N Povprečje 

 

 

St. 

odklon 

Stand. 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
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SODIŠČA NA TEM, KAR STE 

PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA TV 

325 2,41 1,019 ,057 2,29 2,52 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

59 2,39 1,067 ,139 2,11 2,67 

NA IZKUŠNJAH IN 

PRIPOVEDOVANJU 

TISTIH, KI JIM 

ZAUPATE 

121 2,27 1,095 ,100 2,08 2,47 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

146 2,15 1,104 ,091 1,97 2,33 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

197 2,39 ,981 ,070 2,25 2,52 

SKUPAJ 848 2,34 1,042 ,036 2,27 2,41 

POLICIJA NA TEM, KAR STE 

PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA TV 

320 2,94 ,971 ,054 2,83 3,04 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

57 2,88 1,001 ,133 2,61 3,14 

NA IZKUŠNJAH IN 

PRIPOVEDOVANJU 

TISTIH, KI JIM 

ZAUPATE 

123 2,78 1,013 ,091 2,60 2,96 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

142 2,54 1,069 ,090 2,36 2,72 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

196 2,73 ,843 ,060 2,61 2,85 

SKUPAJ  838 2,79 ,977 ,034 2,73 2,86 

KOMISIJA 

ZA 

PREPREČ

EVANJE 

NA TEM, KAR STE 

PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA TV 

327 3,33 1,167 ,065 3,20 3,45 
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KORUPCIJ

E 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

59 3,36 ,886 ,115 3,13 3,59 

NA IZKUŠNJAH IN 

PRIPOVEDOVANJU 

TISTIH, KI JIM 

ZAUPATE 

122 3,19 1,255 ,114 2,96 3,41 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

144 2,87 1,259 ,105 2,66 3,08 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

194 3,35 1,134 ,081 3,19 3,51 

SKUPAJ 846 3,24 1,182 ,041 3,16 3,32 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Ker je v tabeli 6.4 statistična značilnost homogenosti varianc za policijo in komisijo manjša, 

od 0,05 je treba rezultate enosmerne analize variance jemati nekoliko z rezervo, vendar pa to 

pri tako velikem vzorcu ne bi smelo imeti velikega vpliva na rezultate, poleg tega pa bom to 

upošteval tudi pri izbiri post-hoc testov. 

 

Tabela 6.4: Test homogenosti varianc za spremenljivki »Institucije za boj proti 

korupciji« in »Izvor mnenja« 

 

 Levenova 

statistika 

Stopinje 

prostosti 1 

Stopinje 

prostosti 2 

Statistična 

značilnost 

SODIŠČA 

POLICIJA 

KOMISIJA ZA 

PRREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

1,015 

3,625 

3,336 

4 

4 

4 

843 

833 

841 

,398 

,006 

,010 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Iz tabele 6.5 je razvidno, da izvor mnenja vpliva na mnenje o tem, koliko je k boju proti 

korupciji pripomogla policija (F=4,48, p<0,05) in komisija za preprečevanje korupcije 

(F=4,712, p<0,05), medtem, ko ne vplivajo na mnenje o tem, koliko so k boju proti korupciji 

pripomogla sodišča (F=1,793, p>0,05). 
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Tabela 6.5: ANOVA za spremenljivki »Institucije za boj proti korupciji« in »Izvor 

mnenja« 

 

 Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 

Testna 

statistika 

Statistična 

značilnost 

SODIŠČA Med 

skupinami 

Znotraj 

skupin 

Skupaj 

7,756 

911,787 

919,542 

4 

843 

847 

1,939 

1,082 

1,793 ,128 

POLICIJA Med 

skupinami 

Znotraj 

skupin 

Skupaj 

16,819 

781,878 

798,697 

4 

833 

837 

4,205 

,939 

 

4,480 ,001 

KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPIJE 

Med 

skupinami 

Znotraj 

skupin 

Skupaj 

25,884 

1154,835 

1180,719 

4 

841 

845 

6,471 

1,373 

4,712 ,001 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Za policijo in komisijo za preprečevanje korupcije sem v nadaljevanju izvedel Tamhanov T2 

Post-hoc test, ki enakosti varianc ne predvideva, tako da sem ugotovil, med katerimi izvori 

mnenj je statistično značilna razlika v oceni o tem, koliko je k boju proti korupciji pripomogla 

policija in komisija za preprečevanje korupcije. 

 

Iz tabele 6.6 tako lahko razberemo, da so pri oceni za policijo razlike med tistimi, katerih 

izvor mnenja je osebna izkušnja in tistimi, ki so si ustvarili mnenje na podlagi tistega, kar so 

prebrali v časopisih in slišali na televiziji (razlika v povprečju=0,395, p<0,05). Slednji namreč 

menijo, da je policija k boju proti korupciji pripomogla več, kot to menijo tisti, katerih mnenje 

temelji na osebnih izkušnjah. 

 

Iz tabele 6.6 je tudi razvidno, da anketiranci, ki so si ustvarili mnenje na podlagi osebnih 

izkušenj, menijo, da je komisija za preprečevanje korupcije k boju proti korupciji pripomogla 

manj, kot to menijo osebe, ki so si mnenje ustvarile na podlagi tistega, kar so prebrale v 

časopisih in na televiziji (razlika v povprečju=0,459, p<0,05), na podlagi tistega, kar ljudje na 

splošno govorijo o javnih uslužbencih (razlika v povprečju=0,488, p<0,05) in na podlagi vseh 
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navedenih izvorov mnenj (razlika v povprečju=0,482, p<0,05). Med drugimi kategorijami ni 

statistično značilnih razlik.  

 

Tabela 6.6: Tahmanov T2 test 

 

Odvisna 

spremenljivka 

(I) NA ČEM 

PREDVSEM 

TEMELJI TO 

VAŠE 

MNENJE? 

(J) NA ČEM 

PREDVSEM 

TEMELJI TO 

VAŠE MNENJE? 

Razlika 

povpreč

je (I-J) 

St. 

napak

a 

Stat. 

zn. 

95% Interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornj

a meja 

POLICIJA NA TISTEM, 

KAR STE 

PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENC 

,060 ,143 1,00

0 

-,35 ,47 

NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

,157 ,106 ,781 -,14 ,46 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,395
*
 ,105 ,002 ,10 ,69 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

,208 ,081 ,102 -,02 ,44 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCI

H 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

-,060 ,143 1,00

0 

-,47 ,35 

NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

,097 ,161 1,00

0 

-,36 ,56 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,335 ,160 ,327 -,12 ,79 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

,148 ,146 ,977 -,27 ,57 
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NA 

IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOV

ANJIH TISTIH, 

KI JIM 

ZAUPATE 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

-,157 ,106 ,781 -,46 ,14 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

-,097 ,161 1,00

0 

-,56 ,36 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,238 ,128 ,483 -,12 ,60 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

,051 ,109 1,00

0 

-,26 ,36 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

-,395
*
 ,105 ,002 -,69 -,10 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENC 

-,335 ,160 ,327 -,79 ,12 

NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

-,238 ,128 ,483 -,60 ,12 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

-,187 ,108 ,585 -,49 ,12 

NA VSEM OD 

NAVEDENEG

A 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

-,208 ,081 ,102 -,44 ,02 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

-,148 ,146 ,977 -,57 ,27 
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NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

-,051 ,109 1,00

0 

-,36 ,26 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,187 ,108 ,585 -,12 ,49 

KOMISIJI ZA 

PREPREČEVA

NJE 

KORUPCIJE 

NA TEM, KAR 

STE 

PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

-,029 ,132 1,00

0 

-,41 ,35 

NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

,139 ,131 ,967 -,23 ,51 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,459
*
 ,123 ,002 ,11 ,81 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

-,023 ,104 1,00

0 

-,32 ,27 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCI

H 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

,029 ,132 1,00

0 

-,35 ,41 

NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

,167 ,162 ,973 -,29 ,63 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,488
*
 ,156 ,021 ,04 ,93 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

,005 ,141 1,00

0 

-,40 ,41 

NA 

IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOV
ANJIH TISTIH, 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 
TELEVIZIJI 

-,139 ,131 ,967 -,51 ,23 
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KI JIM 

ZAUPATE 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

-,167 ,162 ,973 -,63 ,29 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,320 ,155 ,330 -,12 ,76 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

-,162 ,140 ,942 -,56 ,23 

NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

-,459
*
 ,123 ,002 -,81 -,11 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

-,488
*
 ,156 ,021 -,93 -,04 

NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

-,320 ,155 ,330 -,76 ,12 

NA VSEM OD 

NAVEDENEGA 

-,482
*
 ,133 ,003 -,86 -,11 

NA VSEM OD 

NAVEDENEG

A 

NA TEM, KAR 

STE PREBRALI V 

ČASOPISIH IN 

SLIŠALI NA 

TELEVIZIJI 

,023 ,104 1,00

0 

-,27 ,32 

NA TEM, KAR 

LJUDJE NA 

SPLOŠNO 

GOVORIJO O 

JAVNIH 

USLUŽBENCIH 

-,005 ,141 1,00

0 

-,41 ,40 

NA IZKUŠNJAH 

IN 

PRIPOVEDOVAN

JIH TISTIH, KI 

JIM ZAUPATE 

,162 ,140 ,942 -,23 ,56 
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NA VAŠIH 

OSEBNIH 

IZKUŠNJAH 

,482
*
 ,133 ,003 ,11 ,86 

*. Razlika v povprečjih je statistično značilna s 95% stopnjo zaupanja. 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Nadalje sem izvedel primerjavo v oceni, koliko je posamezna institucija pripomogla k 

preprečevanju korupcije med osebami, ki so že imeli izkušnjo s korupcijo in tistimi, ki te 

izkušnje še nimajo. Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. Iz tabele 6.8 je 

razvidno, da tisti, ki imajo predhodno izkušnjo s korupcijo, statistično značilno nižje 

ocenjujejo (p<0,05), koliko so k preprečevanju korupcije pripomogla sodišča, policija in 

komisija za preprečevanje korupcije, kot tisti, ki izkušnje s korupcijo še nimajo. 

Hipotezo, da negativno mnenje anketirancev o tem, koliko so posamezne institucije 

pripomogle k boju proti korupciji, temelji predvsem na osebnih izkušnjah, lahko potrdimo, saj 

tisti, ki že imajo izkušnjo s korupcijo, nižje ocenjujejo, koliko so obravnavane institucije 

pripomogle k preprečevanju korupcije, kot tisti, ki izkušnje s korupcijo še nimajo. Poleg tega 

pri oceni policije in komisije za preprečevanje korupcije obstajajo tudi razlike med osebami, 

katerih mnenje temelji na osebnih izkušnjah in tistih, katerih mnenje temelji predvsem na 

tistem, kar preberejo v časopisih in tistem, kar slišijo na televiziji.  

 

Tabela 6.7: Opisne statistike neodvisnih vzorcev za spremenljivko »Institucije za boj 

proti korupciji« 

 

 ALI STE 

IMELI V 

ZADNJEM 

LETU 

IZKUŠNJO 

S 

KORUPCIJ

O? N Povprečje St. odklon 

St. napaka 

povprečja 

SODIŠČA da, imel 51 1,96 1,131 ,158 

ne, ni imel 846 2,37 1,035 ,036 

POLICIJA da, imel 50 2,40 1,195 ,169 

ne, ni imel 834 2,83 ,959 ,033 

KOMISIJA ZA da, imel 50 2,60 1,340 ,190 
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PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

ne, ni imel 843 3,27 1,164 ,040 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Tabela 6.8: T-test za neodvisne vzorce za spremenljivko »Institucije za boj proti 

korupciji« 

 

  Levenov 

test 

enakosti 

varianc 

t-test enakosti povprečij 

  

 

95% interval 

zaupanja 

  

F 

Stat. 

zn. t df 

Stat. 

zn. (2-

smerna

) 

Razlika 

povprečj

e 

St. 

napak

a 

razlik

e 

Spodnj

i 

Zgornj

i 

SODIŠČA Enakost 

varianc 

predvid

ena 

,012 ,913 -

2,74

2 

895 ,006 -,412 ,150 -,706 -,117 

Enakost 

varianc 

ni 

predvid

ena 

  

-

2,53

6 

55,17

4 

,014 -,412 ,162 -,737 -,086 

POLICIJA Enakost 

varianc 

predvid

ena 

7,640 ,006 -

3,04

8 

882 ,002 -,432 ,142 -,710 -,154 

Enakost 

varianc 

ni 

predvid

ena 

  

-

2,50

9 

52,85

3 
,015 -,432 ,172 -,778 -,087 

KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJ

E KORUPCIJE 

Enakost 

varianc 

predvid

ena 

5,708 ,017 -

3,93

6 

891 ,000 -,673 ,171 -1,008 -,337 

Enakost 

varianc 

ni 

predvid

ena 

  

-

3,47

3 

53,47

9 
,001 -,673 ,194 -1,061 -,284 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 



44 
 

 

6.1.3. Prijava korupcije pristojnim institucijam 

 

Kot je razvidno iz tabele 6.9, bi skupno anketiranci primer korupcije naprej prijavili policiji 

(40,9%), komisiji za preprečevanje korupcije (40,3%) in medijem (11,5%). Ti predstavljajo 

skoraj 92% vse izbire. Če iz konteksta izvzamem medije, to kaže na javno dostopnost prijave 

in zakonsko podlago, ki jo imata omenjeni instituciji pri preprečevanju in odkrivanju 

korupcije. Sodiščem bi primer korupcije prijavilo zgolj 2% vseh vprašanih, kar po mojem 

mnenju izkazuje nedostopnost prijave in slabše mnenje o njihovem delu oz. skrb o tem, kako 

bi bila podana prijava rešena. Pri iskanju odgovora ali bi tisti, ki so imeli v zadnjem letu 

izkušnjo s korupcijo, le-to naprej prijavili policiji pa bi to moral zanikati, saj je iz 

kontingenčne tabele mogoče razbrati, da bi prvo prijavo naprej podali komisiji (37,9%), šele 

nato policiji (31,0%), medijem (17,2 %), sodiščem (10,3%) itd. Tisti, ki te izkušnje niso imeli, 

pa bi prijavo naprej podali policiji (41,5%), komisiji (40,4%), medijem (11,2%) itd. Sodišča 

se z 1,5% po deležu izbire znajdejo na predzadnjem mestu, kar je precejšen padec v 

primerjavi s prijavo sodiščem tistih, ki so imeli izkušnjo s korupcijo. Da bi testirali ali tudi za 

populacijo velja, da predhodna izkušnja s korupcijo vpliva na izbiro, komu bi korupcijo 

prijavili, je treba pogledati statistično značilnost (sig.) hi-kvadrat testa (Manoilov, 2010). 

Poudariti je treba, da smo državno tožilstvo, sodišče in Urad za preprečevanje pranja denarja 

prekodirali (tabela 6.10) v kategorijo drugo, saj so bili redko omenjeni (skupaj okrog 7%) in 

bi drugače imeli težave pri izvedbi hi kvadrat testa. Ker je statistična značilnost (upoštevamo 

Fisherjev natančni test, ker vse kategorije niso zadostile pravilu pričakovanega števila vsaj 

petih enot v eni celici) večja od 0,05 (tabela 6.11), ni mogoče trditi, da izkušnja s korupcijo 

vpliva na izbiro institucije, kateri bi prijavili primer korupcije. 

 

Tabela 6.9: Kontigenčna tabela za spremenljivki »Prijava korupcije« in »Izkušnje s 

korupcijo« 

 

 

Ali ste imeli v 

zadnjem letu 

izkušnjo s 

korupcijo? 

Skupaj da, imel 

ne, ni 

imel 

KOMU BI POLICIJI Število podatkov 9 193 202 
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PRIJAVILI 

PRIMER 

KORUPCIJE? 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

31,0% 41,5% 40,9% 

Standardizirani 

reziduali 

-1,1 1,1 
 

DRŽAVNEMU 

TOŽILSTVU 

Število podatkov 1 12 13 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

3,4% 2,6% 2,6% 

Standardizirani 

reziduali 

,3 -,3 
 

SODIŠČU Število podatkov 3 7 10 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

10,3% 1,5% 2,0% 

Standardizirani 

reziduali 

3,3 -3,3 
 

KOMISIJI ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

Število podatkov 11 188 199 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

37,9% 40,4% 40,3% 

Standardizirani 

reziduali 

-,3 ,3 
 

URADU ZA 

PREPREČEVANJE 

PRANJA DENARJA 

Število podatkov 0 1 1 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

,0% ,2% ,2% 

Standardizirani 

reziduali 

-,2 ,2 
 

MEDIJEM 

(ČASOPISOM, 

RADIJU, TV) 

Število podatkov 5 52 57 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

17,2% 11,2% 11,5% 

Standardizirani 

reziduali 

1,0 -1,0 
 

DRUGO Število podatkov 0 12 12 



46 
 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

,0% 2,6% 2,4% 

Standardizirani 

reziduali 

-,9 ,9 
 

SKUPAJ Število podatkov 29 465 494 

% v ALI STE IMELI 

V ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJE S 

KORUPCIJO? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Tabela 6.10: Rekodirana kontigenčna tabela za spremenljivki »Prijava korupcije« in 

»Izkušnje s korupcijo« 

 

   ALI STE IMELI V 

ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJO S 

KORUPCIJO? 

Skupaj    da, imel ne, ni imel 

KOMU BI 

PRIJAVILI 

PRIMER 

KORUPCIJE? 

POLICIJI Število 9 193 202 

Pričakovano število 11,9 190,1 202,0 

% v ALI STE 

IMELI V 

ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJO S 

KORUPCIJO? 

31,0% 41,5% 40,9% 

Standardizirani 

reziduali 

-,8 ,2 
 

KOMISIJI ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE 

Število 11 188 199 

Pričakovano število 11,7 187,3 199,0 

% v ALI STE 

IMELI V 

ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJO S 

KORUPCIJO? 

37,9% 40,4% 40,3% 

Standardizirani 

reziduali 

-,2 ,0 
 

MEDIJEM 

(ČASOPISOM, 

Število 5 52 57 

Pričakovano število 3,3 53,7 57,0 
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RADIU, 

TELEVIZIJI) 

% v ALI STE 

IMELI V 

ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJO S 

KORUPCIJO? 

17,2% 11,2% 11,5% 

Standardizirani 

reziduali 

,9 -,2 
 

drugo Število 4 32 36 

Pričakovano število 2,1 33,9 36,0 

% v ALI STE 

IMELI V 

ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJO S 

KORUPCIJO? 

13,8% 6,9% 7,3% 

Standardizirani 

reziduali 

1,3 -,3 
 

Skupaj Število 29 465 494 

Pričakovano število 29,0 465,0 494,0 

% within ALI STE 

IMELI V 

ZADNJEM LETU 

IZKUŠNJO S 

KORUPCIJO? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Tabela 6.11: Hi-kvadrat test za spremenljivki »Prijava korupcije« in »Izkušnje s 

korupcijo« 

 

 Vrednost Stopinje prostosti Statistična značilnost (dvostranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,432
a
 3 ,320 

Verjetnostno razmerje 3,036 3 ,411 

Fisherjev natančni test 3,773  ,265 

Število veljavnih enot 494   

a. 2 celici (25,0%) imate pričakovano število manj od 5. Minimalno pričakovano število je 

2,11. 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 



48 
 

6.1.4. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na mnenje, da je korupcija v Sloveniji zelo velik 

problem 

 

V tabeli 6.12 sem analiziral dejavnike, ki vplivajo na mnenje anketirancev o tem, da je 

korupcija v Sloveniji velik problem. Kot lahko razberemo iz aritmetičnih sredin ponujenih 

odgovorov, anketiranci za slabo stanje v največji meri krivijo pomanjkljivo zakonodajo (4,2), 

neučinkovit pregon (4,1), prenizke kazni (4,08), ustaljene navede ljudi (3,99), pomanjkanje 

želje za boj proti korupciji (3,8) in zapletene upravne postopke (3,7). Zanimivo bi bilo vedeti, 

kaj se skriva za odgovorom drugo (4,45), ki bil izvzet iz analize in se z aritmetično sredino 

najbolj približa odgovoru, da je korupcija zelo velik problem v Sloveniji. Vedenje o 

dejavnikih, ki so jih anketiranci imeli v mislih pri omenjenem odgovoru, bi nam omogočilo 

nadaljnjo analizo in izboljšave na področju preprečevanja ter pregona korupcije s strani 

pristojnih institucij. Vse to bi pomenilo boljše delo le-teh, manjšo prisotnost korupcije in dvig 

zaupanja v delo institucij za boj proti korupciji.  

 

Ocene, kako velik problem je korupcija v današnji Sloveniji glede na mnenje o vzroku za 

korupcijo, smo primerjali z enosmerno analizo variance, iz analize pa sem izvzel odgovor 

drugo. Izkazalo se je, da se ocene razlikujejo med anketiranci, ki imajo različno mnenje o 

vzroku za korupcijo, saj je statistična značilnost manjša od 0,05 (glej tabelo 6.14). Da bi 

ugotovil, med katerimi mnenji je razlika v oceni problematike korupcije statistično značilna, 

sem izvedel Bonferronijev Post-hoc test, saj enakost varianc lahko potrdim (glej Tabelo 6.13). 

Ugotovil sem, da osebe, ki menijo, da sta pomanjkljiva zakonodaja in neučinkovit pregon 

korupcije vzroka za korupcijo, ocenjujejo, da je korupcija v današnji Sloveniji večji problem 

kot osebe, ki menijo, da je vzrok korupcije zapletenost upravnih postopkov, medtem ko med 

vsemi ostalimi ni statistično značilnih razlik v oceni problematike korupcije v Sloveniji (glej 

Tabelo 6.15). Hipotezo torej lahko delno potrdim, saj mnenje o vzrokih za korupcijo vpliva na 

oceno problematike korupcije v Sloveniji, če primerjamo ocene tistih, ki menijo, da je vzrok 

pomanjkljiva zakonodaja ali neučinkovit pregon korupcije s tistimi, ki menijo, da je vzrok za 

korupcijo zapletenost upravnih postopkov.  
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Tabela 6.12: Opisna statistika za spremenljivki »Ocena problematike korupcije« in 

»Vzroki za korupcijo« 

 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Tabela 6.13: Test homogenosti varianc za spremenljivki »Ocena problematike 

korupcije« in »Vzroki za korupcijo« 

 

 Levenova 

statistika 

Stopinje 

prostosti 1 

Stopinje 

prostosti 2 

Statistična 

značilnost 

KAKO VELIK PROBLEM JE 

KORUPCIJE V DANAŠNJI 

SLOVENIJI? 

1,353 5 875 ,240 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

 

Število 

enot 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za 

razliko 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

KAKO 

VELIKO 

PROBLEM 

JE 

KORUPCIJE 

V 

DANAŠNJI 

SLOVENIJI? 

SLOVENIJI? 

POMANJKLJIVA 

ZAKONODAJA 

227 4,20 ,854 ,854 4,09 4,31 

PRENIZKE 

KAZNI 

159 4,08 ,928 ,074 3,94 4,23 

NEUČINKOVIT 

PREGON 

KORUPCIJE 

294 4,10 ,896 ,052 3,99 4,20 

ZAPLETENOST 

UPRAVNIH 

POSTOPKOV 

56 3,70 1,008 ,135 3,43 3,97 

DRŽAVLJANI 

NE IZRAŽAJO 

ŽELJE, DA BI SE 

BORILI PROTI 

KORUPCIJI 

20 3,80 1,056 ,236 3,31 4,29 

GRE ZA 

USTALJENE 

NAVADE 

125 3,99 1,020 ,091 3,81 4,17 

DRUGO 44 4,45 ,730 ,110 4,23 4,68 

SKUPAJ 925 4,09 ,922 ,030 4,03 4,15 
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Tabela 6.14: Anova za spremenljivki »Ocena problematike korupcije« in »Vzroki za 

korupcijo«  

 

 Vsota kvadratov Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 

Testna 

statistika 

Statistična 

značilnost 

Med skupinami 14,224 5 2,845 3,355 ,005 

Znotraj skupin 741,980 875 ,848   

Skupaj 756,204 880    

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

Tabela 6.15: Bonferonijev test 

 

(I) 

NAJPOMEMBNEJŠI 

VZROK ZA 

KORUPCIJO V 

SLOVENIJI 

(J) 

NAJPOMEMBNEJŠI 

VZROK ZA 

KORUPCIJO V 

SLOVENIJI 

Razlika 

povprečje 

(I-J) 

St. 

napaka 

Stat. 

zn. 

95% Interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja  

POMANJKLJIVA 

ZAKONODAJA 

PRENIZKE KAZNI ,121 ,095 1,000 -,16 ,40 

NEUČINKOVIT 

PREGON 

KORUPCIJE 

,107 ,081 1,000 -,13 ,35 

ZAPLETENOST 

UPRAVNIH 

POSTOPKOV 

,506
*
 ,137 ,004 ,10 ,91 

DRŽAVLJANI NE 

IZRAŽAJO ŽELJE, 

DA BI SE BORILI 

PROTI KORUPCIJI 

,403 ,215 ,918 -,23 1,03 

GRE ZA 

USTALJENE 

NAVADE 

,211 ,103 ,604 -,09 ,51 

PRENIZKE KAZNI POMANJKLJIVA 

ZAKONODAJA 

-,121 ,095 1,000 -,40 ,16 

NEUČINKOVIT 

PREGON 

KORUPCIJE 

-,013 ,091 1,000 -,28 ,25 

ZAPLETENOST 

UPRAVNIH 

POSTOPKOV 

,385 ,143 ,108 -,04 ,81 
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DRŽAVLJANI NE 

IZRAŽAJO ŽELJE, 

DA BI SE BORILI 

PROTI KORUPCIJ 

,282 ,218 1,000 -,36 ,92 

GRE ZA 

USTALJENE 

NAVADE 

,090 ,110 1,000 -,23 ,41 

NEUČINKOVIT 

PREGON 

KORUPCIJE 

POMANJKLJIVA 

ZAKONODAJA 

-,107 ,081 1,000 -,35 ,13 

PRENIZKE KAZNI ,013 ,091 1,000 -,25 ,28 

ZAPLETENOST 

UPRAVNIH 

POSTOPKOV 

,399
*
 ,134 ,046 ,00 ,79 

DRŽAVLJANI NE 

IZRAŽAJO ŽELJE, 

DA BI SE BORILI 

PROTI KORUPCIJI 

,295 ,213 1,000 -,33 ,92 

GRE ZA 

USTALJENE 

NAVADE 

,103 ,098 1,000 -,19 ,39 

ZAPLETENOST 

UPRAVNIH 

POSTOPKOV 

POMANJKLJIVA 

ZAKONODAJA 

-,506
*
 ,137 ,004 -,91 -,10 

PRENIZKE KAZNI -,385 ,143 ,108 -,81 ,04 

NEUČINKOVIT 

PREGON 

KORUPCIJE 

-,399
*
 ,134 ,046 -,79 ,00 

DRŽAVLJANI NE 

IZRAŽAJO ŽELJE, 

DA BI SE BORILI 

PROTI KORUPCIJI 

-,104 ,240 1,000 -,81 ,60 

GRE ZA 

USTALJENE 

NAVADE 

-,296 ,148 ,694 -,73 ,14 

DRŽAVLJANI NE 

IZRAŽAJO ŽELJE, 

DA BI SE BORILI 

PROTI KORUPCIJ 

POMANJKLJIVA 

ZAKONODAJA 

-,403 ,215 ,918 -1,03 ,23 

PRENIZKE KAZNI -,282 ,218 1,000 -,92 ,36 

NEUČINKOVIT 

PREGON 

KORUPCIJE 

-,295 ,213 1,000 -,92 ,33 

ZAPLETENOST 

UPRAVNIH 

POSTOPKOV 

,104 ,240 1,000 -,60 ,81 
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GRE ZA 

USTALJENE 

NAVADE 

-,192 ,222 1,000 -,84 ,46 

GRE ZA 

USTALJENE 

NAVADE 

POMANJKLJIVA 

ZAKONODAJA 

-,211 ,103 ,604 -,51 ,09 

PRENIZKE KAZNI -,090 ,110 1,000 -,41 ,23 

NEUČINKOVIT 

PREGON 

KORUPCIJE 

-,103 ,098 1,000 -,39 ,19 

ZAPLETENOST 

UPRAVNIH 

POSTOPKOV 

,296 ,148 ,694 -,14 ,73 

DRŽAVLJANI NE 

IZRAŽAJO ŽELJE, 

DA BI SE BORILI 

PROTI KORUPCIJ 

,192 ,222 1,000 -,46 ,84 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Vir: Raziskava Stališča o korupciji 2009 (2009) 

 

6.1.4. Ključne ugotovitve kvantitativnega dela raziskave 

 

V raziskavi Stališča o korupciji je sodelovalo 37% moških in 67% žensk. Največ jih ima 

srednjo izobrazbo, najmanj pa poklicno ali osnovno. 95% vprašanih v obdobju zadnjega leta 

ni imelo konkretne izkušnje s korupcijo, kljub temu 70% anketirancev korupcijo ocenjuje kot 

velik oz. zelo velik problem. 55% anketirancev bi korupcijo prijavilo, 30% pa tega ne bi 

storilo, predvsem zaradi maščevalnih ukrepov ali pomanjkljivih dokazov. Glede mnenja o 

razširitvi in povečanju pristojnosti komisije pri preprečevanju korupcije javnost večinsko 

podpira utrditev njene vloge, razširitev in povečanje njenih pristojnosti v procesu boja proti 

korupciji (90%) (Kurdija, 2010).  

Zgoraj omenjene ugotovitve želim razširiti s svojo prvo hipotezo, ki se glasi, da je komisija za 

preprečevanje korupcije po mnenju anketirancev najbolj pripomogla k boju proti korupciji. 

Hipotezo sem oblikoval na splošnem prepričanju, ki ga imamo ljudje o pristojnostih in 

nalogah posameznih institucij - v svojem primeru sem menil, da je prav komisija za 

preprečevanje korupcije tista, ki ji ljudje namenijo največ zaslug v boju proti korupciji, 

predvsem zaradi same specifičnosti njenega poimenovanja in zakonske podlage za reševanje 

te problematike. Hipotezo sem preverjal s ttestom za odvisne vzorce, ki je potrdil, da je 

komisija za preprečevanje korupcije najbolj pripomogla k boju proti korupciji, sledi ji 



53 
 

policija, na tretjem mestu pa so sodišča. Uspešnost, komisije in policije za boj proti korupciji, 

bi lahko po mnenju anketirancev označil za nekaj srednjega, medtem ko za sodišča tega 

enostavno ne morem reči, saj se aritmetična sredina odgovorov približa slabšemu rezultatu na 

številski lestvici o njihovem delovanju. Kot sem že omenil lahko hipotezo, da je komisija za 

preprečevanje korupcije po mnenju anketirancev najbolj pripomogla k boju proti korupciji, 

potrdim. 

Druga hipoteza se glasi, da negativno mnenje anketirancev o tem, koliko so posamezne 

institucije pripomogle k boju proti korupciji, temelji predvsem na njihovih osebnih izkušnjah. 

Hipotezo sem preverjal z enosmerno analizo variance in ustreznim post hoc testom, kjer je 

primerjava aritmetičnih sredin delno potrdila mojo domnevo. Zaskrbljujoče je to, da te 

izkušnje izkazujejo najnižjo aritmetično sredino med dejavniki, iz česar lahko jasno sklepam, 

da anketiranci, ki so imeli izkušnje s korupcijo, niso bili zadovoljni z delom pristojnih 

organov. Prav nasprotno pa so množični mediji tisti, ki po analizi sodeč širijo dobro mnenje o 

delovanju institucij za boj proti korupciji, kar se zagotovo kaže tudi v govoricah o korektnosti 

javnih uslužbencev. Nad rezultati sem bil malce presenečen, saj sem osebno pričakoval ravno 

obratno sliko. Splošno prepričanje je, da naj bi mediji bili tisti, ki v očeh javnosti kritično 

prikazujejo delovanje teh institucij, jim s tem nižajo ugled in javno podporo. Hipotezo, da 

negativno mnenje anketirancev o tem, koliko so posamezne institucije pripomogle k boju 

proti korupciji, temelji predvsem na osebnih izkušnjah, lahko potrdim, saj tisti, ki že imajo 

izkušnjo s korupcijo nižje ocenjujejo, koliko so obravnavane institucije pripomogle k 

preprečevanju korupcije, kot tisti, ki izkušnje s korupcijo še nimajo. Poleg tega pri oceni 

policije in komisije za preprečevanje korupcije obstajajo tudi razlike med osebami, katerih 

mnenje temelji na osebnih izkušnjah in tistih, katerih mnenje temelji predvsem na tistem, kar 

preberejo v časopisih in tistem, kar slišijo na televiziji. 

Tretja hipoteza se glasi, da je institucija, ki bi jo ljudje izbrali za prijavo primera korupcije 

odvisna od predhodne izkušnje s korupcijo. Hipoteza je bila zastavljena na razmišljanju, da bi 

se tisti, ki bi prišli v stik s korupcijo namesto policije, raje odločali za prijavo komisiji za 

korupcijo, ki s svojo zakonsko podlago in prepoznavnostjo sicer ni najbolj dostopna. S hi-

kvadrat testom sem sicer res prišel do potrditve v kategoriji vseh anketirancev, a v posamičnih 

kategorijah so se tisti, ki so to izkušnjo imeli, najraje odločali za prijavo komisiji za 

preprečevanje korupcije. V nasprotju z anketiranimi, ki teh izkušenj v zadnjem letu niso imeli, 

je odgovor tu obraten in rezultatsko veliko bolj tesen. Če primerjam rezultata prijave tistih, ki 

so izkušnjo imeli in tistih, ki izkušnje s korupcijo niso imeli, lahko podam mnenje, da so se 

prijavitelji ob stiku s korupcijo dodatno informirali o možnostih prijave in samih pristojnostih 
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komisije, kar je nagnilo tehtnico v prid komisije za preprečevanje korupcije glede 

posredovanja prve prijave. Da bi testiral, ali tudi za populacijo velja, da predhodna izkušnja s 

korupcijo vpliva na izbiro, komu bi korupcijo prijavili, je treba pogledati statistično značilnost 

(sig.) hi-kvadrat testa, ki je večja od 0,05, zato ni mogoče trditi, da izkušnja s korupcijo vpliva 

na izbiro institucije, kateri bi prijavili primer korupcije Iz vsega naštetega svojohipotezo, 

zavrnem.  

Četrta hipoteza pa se glasi, da obstaja povezava med mnenjem o tem, kako velik problem je 

korupcija in mnenjem o vzrokih za korupcijo. Hipotezo sem preverjal z enosmerno analizo 

variance in ustreznim post hoc testom. Zastavljena je predvsem v želji izvedeti, kateri so 

glavni razlogi za slabo mnenje anketirancev o problematiki korupcije v Sloveniji in ali obstaja 

povezava med oceno obsega korupcije in njenih vzrokih. Rezultati aritmetičnih sredin so 

pokazali, da se najpomembnejši razlog, ki vpliva na mnenje anketirancev o velikem problemu 

korupcije skriva v neimenovanih dejavnikih (drugo), ki zaradi strukturiranega intervjuja v 

raziskavi niso bili poimensko navedeni, iz raziskave pa so bili zato izključeni. Sledijo jim 

pomanjkljiva zakonodaja, neučinkovit pregon in prenizke kazni. Še najmanj vpliva na 

problem korupcije anketiranci pripisujejo zapletenosti upravnih postopkov in apatičnosti 

prebivalcev do korupcije. Ne glede na vse, se aritmetična sredina vseh analiziranih dejavnikov 

nahaja na visoki četrti stopnji petstopenjske številske lestvice, kar priča o tem, da anketiranci 

krivijo vse naštete dejavnike za razširjenost korupcije v Sloveniji. Izkazalo se je, da mnenje o 

vzrokih za korupcijo vpliva na oceno problematike korupcije v Sloveniji, če primerjamo 

ocene tistih, ki menijo, da je vzrok pomanjkljiva zakonodaja ali neučinkovit pregon korupcije 

s tistimi, ki menijo, da je vzrok za korupcijo zapletenost upravnih postopkov. Razlog za tako 

prepričanje po mnenju Hofflinga leži v posameznikovi razcepljenosti med subjektivno 

zaznavo moči in dometom korupcije ter hkratno odsotnostjo osebne izkušnje (Hoffling v 

Kurdija 2010, str. 4). Zadnjo hipotezo tako potrdim. 

 

6.2. Kvalitativna raziskava 

 

V spodnji tabeli so predstavljene ključne ugotovitve iz analize intervjujev. Tabela je 

razdeljena na tri ravni. 1. raven je najožja in zajema podatke, ki sem jim pripisal isti pojem iz 

vseh štirih intervjujev. 2. raven predstavlja enote kodiranja, ki sem jih uporabil v vsakem 

sklopu intervjuja. 3. raven je najširša in zajema tri sklope, na katere je intervju razdeljen , in 

sicer na samooceno dela. Neenotna mnenja Slovencev glede delovanja protikorupcijskih 

institucij, stanje in vrsto pojavnih oblik korupcije ter oceno prisotnosti korupcije in izboljšanja 
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delovanja institucij. Tabela mi je v pomoč pri oblikovanju končnih ugotovitev, ki sem jih 

pridobil z intervjujem. 

 

Tabela 6.16: Ključne ugotovitve iz intervjujev 

1. raven 2. raven 3. raven  

 Uspešno, v okviru pristojnosti, 

odločnejše delovanje, velik potencial, 

statistično ni skrb vzbujajoč problem, 

povečanje neodkritih korupcijskih 

dejanj, neizmerljivo dejansko stanje 

problematike, dobro, glede na stanje 

rešenih ovadb, dvig kvalitete, 

strokovnosti in hitrosti, z določenimi 

popravki omogočili hitrejše delo, 

povečali število obravnav in 

zaključenih postopkov. 

 ocena dela, 

dosežkov in 

izboljšanja 

delovanja 

 

 

 samoocena 

dela  

 

 Vprašljive javnomnenjske ankete, ne 

merijo dejanske učinkovitosti 

posameznih akterjev, trenutno 

razpoloženje, sodišča, policija in 

komisa za preprečevanje korupcije so 

pripomogli k omejevanju korupcije v 

Sloveniji, nerazumevanje pojava 

korupcije, nerazumevanje 

pravosodnega sistema, veliko vlogo 

zlasti mediji, spodbujajo občutek, da se 

noben organ pregona ne zgane. 

 

 vzroki za 

neenotno 

mnenje pri 

vprašanju ali 

so sodišča, 

policija in 

komisija za 

preprečevanj

e korupcije 

pripomogli k 

zmanjšanju 

korupcije v 

Sloveniji  

 

 

 neenotna 

mnenja 

Slovencev 

glede 

delovanja 

protikorupcij

skih 

institucij 
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 Število prijav narašča, število prijav 

predkazenskega postopka znaša od 130 

do 270 zadev letno, tretje osebe, 

zmerno povečuje, 82 ovadb, 7 obtožnih 

predlogov in 17 zahtev za preiskave. 

 

 Javnega naročanja oz. poslovanja 

zasebnikov z državo, med javnim in 

zasebnim sektorjem, zasebni interesi, 

relacija med javnim in zasebnim 

sektorjem. 

 

 Sistemska korupcija, podkupovanje v 

javnem in gospodarskem sektorju, v 

javnem in gospodarskem sektorju. 

 

 stanje prijav  

 

 

 

 

 

 najpogostejši 

pojav 

korupcije v 

sektorjih 

 

 

 najpogostejše 

pojavna 

oblika 

korupcije  

 

 stanje in 

vrsta 

pojavnih 

oblik 

korupcije 

 

 Položaj izjemno slab, še poslabšuje, 

korupciji smo podvrženi bolj kot v 

srednjeevropskih državah in bistveno 

bolj kot v skandinavskih državah, 

indeks percepcije korupcije ocenjen 

pretirano dobro, bolj podvržen kot 

ostale evropske države, zaradi tranzicije 

in družbenih sprememb, bistveno bolj 

podvrženi korupciji kot vzorne 

skandinavske ali zahodnoevropske 

države, obdobje tranzicije. 

 

 Izboljšati učinkovitost policije, 

usposobiti tožilstvo, odstraniti vpliv 

politike iz procesov kadrovanja, ločiti 

 

 ocena in 

podvrženost 

Slovencev do 

pojava 

korupcije  

 

 

 

 

 

 

 

 prostor za 

izboljšanje 

delovanja 

 

 ocena 

prisotnosti 

korupcije in 

izboljšanje 

delovanja 

institucij  
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politiko in posamezne osebe in skrita 

združenja, agresiven boj proti korupciji, 

več znanja in več zavzetosti, znižanje 

pravnih standardov za začetek 

predkazenskega postopka, spremembi 

sodnih postopkov, izločitvi 

preiskovalnega sodnika iz procesnega 

dela, ustanovitev specializiranih sodišč 

za zadeve organiziranega in 

gospodarskega kriminala, sodne 

spremembe, hitrejši predkazenski 

postopki, spremembe oz. dopolnitve 

zakonika. 

institucij 

 

 

 

Vsi trije respondenti so si enotni v samooceni lastne institucije za boj proti korupciji. Te so po 

njihove mnenju uspešne, kolikor jim le dopušča zakonska podlaga, kader in strokovno znanje. 

Tukaj nekateri navajajo dejstva, da se kvaliteta dela vsako leto viša, delovanje je hitrejše, 

boljše in odzivnejše. Vsi trije izražajo željo po zakonskih spremembah in dopolnitvah, ki bi 

jim omogočale še boljše rezultate na področju preprečevanja in odkrivanja korupcije. Glede 

neenotnega mnenja anketirancev v raziskavi Stališča o korupciji 2009, ki se nanaša na 

vprašanje ali so sodišča, policija in komisija za preprečevanje korupcije premogli k 

zmanjšanju korupcije, predstavnik protikorupcijske komisije meni, da je to rezultat trenutnega 

razpoloženja anketirancev in gospodarske krize, predstavnik policije posredno zatrjuje, da je 

delo policije dobro, predstavnica sodišča pa za te rezultate krivi predvsem nerazumevanje 

pojma korupcije in zakonodaje.Kot razlog za to navaja medije. V sklopu 3. faze vprašalnika 

so si respondenti v odgovorih zelo podobni. Vsi trije se strinjajo, da število prijav narašča -

nekateri navržejo še nekaj statističnih podatkov o prijavah in obravnavah. Vsi trije se strinjajo, 

da je statistično najpogostejši pojav korupcije znotraj javnega in zasebnega sektorja, medtem 

ko pri najpogostejši pojavni obliki korupcije predstavnik komisije za razliko od njegovih dveh 

kolegov, ki trdita, da gre tu za javno-gospodarski sektor, zatrjuje, da je daleč najbolj razširjena 

sistemska korupcija. Ta velja za najtežje prepoznavno in dokazljivo. Pri vprašanju o 

podvrženosti Slovencev do korupcije in vzrokom za to, se vsi trije sogovorniki strinjajo, da 

smo Slovenci veliko bolj podvrženi in dovzetni za pojav korupcije od skandinavskih držav ali 

držav zahodne in srednje Evrope. Kot razlog tu navajajo tranzicijo in družbene spremembe. 
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Pri zadnjem vprašanju o možnostih za izboljšanje njihove institucije, respondenti navajajo 

različne možnosti, kot so: umik politike iz procesov kadrovanja, več zavzetosti in znanja, 

znižanje pravnih standardov z izključitvijo predkazenskega postopka, spremembe sodnih 

postopkov, izločitev preiskovalnega sodnika iz procesnega dela, ustanovitev specializiranih 

sodišč za zadeve organiziranega in gospodarskega kriminala ter spremembe oz. dopolnitve 

zakonika. 

 

6.2.1. Ključne ugotovitve kvalitativnega dela raziskave 

 

Raziskovalno vprašanje, ki sem ga zastavil v poglavju Raziskovalna vprašanja, se glasi: Kako 

institucije ocenjujejo svoje delovanje v boju proti korupciji? Na raziskovalno vprašanje lahko 

odgovorim, da vsi trije predstavniki institucij, svoje delo skozi intervju ocenjujejo kot uspešno 

(izjave so podkrepili s statističnimi podatki) v okviru pristojnosti, ki jih imajo. Poudarjajo še 

odločnejše delovanje v boju proti korupciji s spremembo zakonodaje, povečanja kadrovskih 

zmožnosti in ustanovitvijo novih oddelkov. Vseeno pa priznavajo, da je korupcija kljub 

statistično nezaskrbljujočim številkam in obravnavam velik problem, saj je večina 

takoimenovane sistemske korupcije prikrite in težko dokazljive. 

 

 

7. SKLEP 
 

 

V zaključku želim strniti teoretična izhodišča diplomske naloge skupaj z empiričnim delom, 

kjer sem s pomočjo dopolnjujočih se rezultatov kvalitativne in kvantitativne analize prišel do 

želenih odgovorov na zastavljene hipoteze. Te so tesno povezane z mojim ciljem raziskave -

ugotoviti stopnjo zaupanja in dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje stališč slovenskih 

državljanov v tri institucije za boj proti korupciji (sodišča, policija in komisija za 

preprečevanje korupcije) ter jih primerjati s samooceno predstavnikov navedenih institucij.  

 

Pojem korupcije, v današnjem svetu institucije oziroma države, definirajo vsaka po svoje, 

predvsem zato, ker gre za kompleksen družbeni pojem, ki ga je težko enoznačno opredeliti. Pa 

vendar imajo vse definicije neko skupno točko, da gre za zlorabo javnih pooblastil z 

namenom pridobit osebno korist. Z drugimi besedami gre za človeški pohlep, ki ne pozna 

moralnih in etičnih zadržkov pri doseganju osebnih ciljev ter s tem pušča posledice na 
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gospodarskem političnem in socialno-okoljskem področju. Vzroke za ta dejanja je treba iskati 

v pomanjkanju vrednot, mehanizmih nadzora, pregona in preprečevanja korupcije, ter 

angažiranosti posamezne države za boj proti tej problematike. Če vsemu temu dodamo še 

obdobje tranzicije, skozi katerega je prišla Slovenija, si lahko kaj hitro izrišemo podobno 

sliko, kot jo prikazujejo javnomnenjske raziskave in letna poročila komisije za preprečevanje 

korupcije. Po mnenju anketirancev namreč večina pristojnih institucij ni pripomogla k 

zmanjšanju te problematike, kar se kaže v visokem deležu tistih, ki menijo, da je korupcija v 

Sloveniji zelo velik problem. Pogled na trenutno stanje bom predstavil v medsebojni povezavi 

med zadnjo raziskavo Stališča o korupciji 2009 in odgovori intervjuvancev izbranih institucij, 

kjer bom iskal dejavnike, ki vplivajo na to mnenje. 

 

Moja prva hipoteza se glasi, da je komisija za preprečevanje korupcije po mnenju 

anketirancev najbolj pripomogla k boju proti korupciji. Hipotezo lahko potrdim, saj je 

aritmetična sredina komisije statistično značilno višja od aritmetične sredine policije in 

sodišč. Slednja se s svojo aritmetično sredino močno približajo vrednosti 2 na petstopenjski 

lestvici, zato ne morem trditi, da delujejo vsaj povprečno dobro, kot to lahko trdim za policijo 

in za preprečevanje korupcije. Iz intervjuja s predstavnico sodišč je sicer razvidno, da njihovo 

delo ocenjuje kot dobro, kljub temu pa priznava, da bi bila lahko situacija boljša, če bi imeli 

večje kadrovske in zakonske zmožnosti za opravljanje svojega dela. Sam menim, da gre tukaj 

za preveč kritično mnenje javnosti in nerazumevanje samega postopka obravnave primera 

korupcije, ki je med najtežje dokazljivimi kriminalnimi dejanji. Komisija in policija namreč 

zbirata prijave in dokazno gradivo proti obtožencu medtem, ko morajo sodišča vse to povezati 

v trdno obtožnico, kar pa mnogokrat ni lahko. Kot navajam v teoretičnem delu in v razgovoru 

s predstavnico sodišč, je rezultat izjemno majhno število obsodilnih sodb, ki v javnosti 

sprožijo občutek, da sodišča ne delajo dobro. 

 

Kje so vzroki za slabo mnenje anketirancev glede delovanja institucij sem iskal s pomočjo 

druge hipoteze, ki se glasi, da negativno mnenje anketirancev o tem, koliko so posamezne 

institucije pripomogle k boju proti korupciji temelji predvsem na njihovih osebnih izkušnjah. 

Hipotezo sem preverjal in tudi potrdil s pomočjo enosmerne analize variance in ustreznim 

post hoc testom. Osebne izkušnje in pripovedovanja tistih, ki jim anketiranci zaupajo namreč 

najbolj vplivajo na negativno mnenje o tem, koliko so institucije pripomogle k boju proti 

korupciji. Prav nasprotno pa so mediji tisti, ki imajo najbolj pozitiven vpliv na mnenja 

anketirancev, kar se zagotovo kaže tudi na splošnih govoricah o javnih uslužbencih, ki z 
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aritmetično sredino sledijo medijem. Rezultat je zame malce skrb vzbujajoč, saj sem 

pričakoval, da negativno mnenje anketirancev temelji predvsem na kritičnem poročanju 

medijev o korupciji, ne pa na osebnih izkušnjah ljudi z institucijami. S tega lahko sklepam, da 

je delo institucij v očeh tistih, ki so z njimi imeli opravka dejansko res slabše, celo od 

kritičnih medijev, katere moji sogovorniki v intervjujih krivijo za slabo oceno v 

javnomnenjskih raziskavah. Razlog teh slabih ocen s strani anketirancev, ki so imeli izkušnje 

z institucijami za boj proti korupciji, gre po mojem mnenju iskati v prevelikih pričakovanjih 

po končnem epilogu prijave. 

 

Da obstaja povezava med tem, komu bi ljudje prijavili primer korupcije in tem, ali so v 

zadnjem letu imeli izkušnjo s korupcijo, trdim v svoji tretji hipotezi. Hipotezo sem s pomočjo 

kontingečne tabele zavrnil, saj je Hi kvadrat test statistično značilen, zato ni mogoče trditi, da 

izkušnja s korupcijo vpliva na izbiro institucije, kateri bi prijavili primer korupcije. 

 

S svojo zadnjo hipotezo predpostavljam, da obstaja povezava med mnenjem o tem, kako velik 

problem je korupcija in mnenjem o vzrokih za korupcijo. Za to povezavo je po mojem mnenju 

kriva vrsta negativnih dejavnikov, omenjenih v raziskavi, kar se odraža na delovanju 

institucij, ki so pristojne za odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje korupcijskih dejanj. 

Hipotezo moram potrditi, saj se je izkazalo, da mnenje o vzrokih za korupcijo vpliva na oceno 

problematike korupcije v Sloveniji, če primerjam ocene tistih, ki menijo, da je vzrok 

pomanjkljiva zakonodaja ali neučinkovit pregon korupcije s tistimi, ki menijo, da je vzrok za 

korupcijo zapletenost upravnih postopkov. Anketiranci med ponujenimi odgovori v raziskavi 

med glavne razloge za razširjenost korupcije navajajo neznane razloge (drugo), ki jim sledi 

pomanjkljiva zakonodaja, neučinkovit pregon in prenizke kazni. Tej ugotovitvi se pri 

vprašanju o tem, kje predstavniki institucij vidijo možnosti za izboljšanje njihovega delovanja 

pridružujejo tudi sami in ob enem navajajo še nekatere druge razloge, kot so: umik politike iz 

procesov kadrovanja, več zavzetosti in znanja, znižanje pravnih standardov z izključitvijo 

predkazenskega postopka, spremembe sodnih postopkov, izločitev preiskovalnega sodnika iz 

procesnega dela, ustanovitev specializiranih sodišč za zadeve organiziranega in 

gospodarskega kriminala ter spremembe oz. dopolnitve zakonika. Te razloge bi sicer lahko 

uporabil kot možne odgovore, ki se skrivajo pod besedo-drugo, a vendar bi bilo treba s 

stališča izboljšanja stanja korupcije kot tudi delovanja institucij, poimensko odkriti in 

analizirati te neznane dejavnike. 
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Če strnem ugotovitve kvantitativnega dela skozi pregled hipotez, kaj hitro ugotovim, da 

anketiranci v relativno veliki večini menijo, da so institucije, ki naj bi bile usposobljene za boj 

proti korupciji, z izjemo sodišč, srednje pripomogle k boju proti korupciji. Tukaj malce 

nadpovprečno odstopa le komisija za preprečevanje korupcije, vendar je treba poudariti, da 

sama ocena delovanja te institucije, zelo odstopa od aritmetične sredine. Se pravi, da 

anketiranci bodisi komisijo ocenijo zelo dobro, ali pa zelo slabo. Ravno nasprotno - seveda 

pričakovano, pa institucije dokaj uspešno ocenjujejo svoje delo. Zakaj njihovo delo ni še 

boljše, večina odgovarja, da zaradi zapletenih zakonskih postopkov in pomanjkanja kadra ter 

politične volje. Na splošno lahko povzamem, da vsaka stran zavzema svoje stališče o 

problematiki korupcije, čeprav tudi institucije priznavajo, da statistično korupcija res ne 

predstavlja velikega problema vendar je veliko ostaja skrite. Ocena, dela in zaupanja 

prebivalcev RS je torej slabša od samoocene treh obravnavnih institucij. Kje iskati razloge za 

to? Iz analize je mogoče zaslediti, da ta ocena temelji na osebnih izkušnjah anketirancev do 

institucij. To je dokaz, da negativno mnenje ni zgrajeno s pomočjo medijev, v kar sem bil tudi 

sam prepričan, ampak na osebnem stiku z delom institucij. Dodaten negativen vpliv ima še 

gospodarska kriza in posamezni primeri, ko sodni sistemi proti malemu človeku tečejo, proti 

tajkunom pa vztrajno stojijo. Moje mnenje je jasno: institucije, ki so pristojne za boj proti 

korupciji svoje delo sicer vztrajno izboljšujejo, na kar kažejo rezultati rešenih prijav, a dokler 

bodo ljudje imeli občutek, da v RS obstajajo dvojna merila za nekatero družbeno elito, bo 

stopnja zaupanje in ocena prebivalcev še vedno nizka. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Intervju 1-Komisija za preprečevanje korupcije 

Intervju z doc. dr. Urbanom Vehovarjem 

Datum: 10. 6. 2011 

Kraj: elektronski intervju 

Intervjuvanec: doc. dr. Urban Vehovar, zunanji sodelavec komisije za preprečevanje 

korupcije. 

 

1. Kako ocenjujete svoje delo oz. dosežke v boju proti korupciji na splošno? Bi 

lahko rekli, da se glede na število rešenih primerov vaše delovanje iz leta v leto 

izboljšuje? 

Delo komisije za preprečevanje korupcije je po mojem mnenju, uspešno, pač v okviru 

pristojnosti, ki jih ima komisija. Sicer je KPK pred kratkim pridobila nova pooblastila, kar 

pomeni, da bo lahko delovala še odločneje. Veliko je odvisno od sposobnosti zaposlenih, 

ocenjujem pa, da ima KPK v sedanji sestavi velik potencial, čeprav ji primanjkuje kadra. 

Predvsem ima KPK zelo sposobnega in odločnega predstojnika, ki se zaveda razsežij 

korupcije, v katerih se je RS znašla v zadnjih 20 letih in ta razmerja so, po mojem mnenju 

grozljiva oz. ogrožajo razvojni potencial družbe in gospodarstva v RS in nas vodijo v vse 

globljo pavperizacijo. Poleg tega premore KPK sposoben oddelek za preiskave, tj. Službo za 

nadzor in preiskave, ter oddelke, ki so zadolženi za preventivno delo ter nadzor lobiranja. 

Izjemno pomembna je sposobnost za analizo velikih baz podatkov, ki zadevajo javna naročila 

in poslovanje poslovnih akterjev z javnim sektorjem. Kapacitete na tem področju se 

izboljšujejo domala vsak teden. 

 

2. Pri statistični analizi podatkovne baze stališča o korupciji 2008 prihaja do velikih 

standardnih odklonov pri vprašanju ali so sodišča, policija in komisija za boj 

proti korupciji pripomogla k zmanjšanju korupcije v Sloveniji (lestvica od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni, sploh niso in 5 zelo so pripomogla). To lahko interpretiramo tako, 

da so mnenja o delu institucij zelo neenotna. Kje lahko po vašem iščemo vzroke 

za to? 



 
 

Javnomnenjske ankete so zmeraj vprašljive, ker ne merijo dejanske učinkovitosti posameznih 

akterjev, temveč trenutno razpoloženje. Velja pa, da se delež anketirancev, ki ocenjujejo, da je 

korupcija v RS velik problem, vztrajno povečuje, kot je razvidno iz priložene tabele.  

 

Vir: Raziskave Stališča o korupciji, ki jih je po naročilu KPK od leta 2002 do leta 2009 

izvajal Center za raziskave javnega mnenja 

 

Sicer je boj proti korupciji oz. njegova uspešnost odvisna od številnih dejavnikov, med 

drugim od politike države oz. usmeritev, ki jih je prejela policija, od kakovosti zakonodaje, od 

kakovosti kadra, s katerim razpolagajo policija, tožilstvo in sodstvo. Ravno tukaj pa so 

razmere, po mojem mnenju, izjemno slabe. Za policijo je značilna izjemno velika fluktuacija 

kadra, ki preprečuje akumulacijo znanja, tožilstvo pa je v stanju razsula. Sodstvo ovira, med 

drugim, izjemno zapletena zakonodaja. Obenem pa se v RS soočamo z obliko korupcije, ki jo 

je najtežje nadzirati, s sistemsko korupcijo. 

 

3. Kakšno je stanje prijav oz. obravnav pojava korupcije iz leta v leto? 

Iz podatkov, ki so podani v letnem poročilu KPK za leto 2010, je razvidno, da število prijav 

narašča. 

 

4. V katerih sektorjih je pojav korupcije najpogostejši v slovenskem prostoru in 

zakaj po vašem mnenju? 

V grobem lahko rečemo, da je korupcije največ na področju javnega naročanja oz. poslovanja 

zasebnikov z državo. Količina denarja, s katerim razpolaga Ministrstvo za zdravje in se tako 

ali drugače preliva iz ministrstva v zasebne žepe, je izjemno velika, vendar je to le eden od 



 
 

problemov. Še večji problem predstavlja obvladovanje denarnih tokov. Tudi ta tok je v roki 

ozko omejene elite. 

 

5. Katera od pojavnih oblik korupcije se vam zdi najpogostejša (podkupovanje, 

izsiljevanj, nepotizem, goljufija, poneverbe in pospeševanje posla)? 

Vse te oblike so v tem prostoru prisotne, vendar imamo v RS le malo 'cestne' oz. 

administrativne korupcije, več korupcije politikov in državnih organov, daleč največ pa 

najnevarnejše oblike, sistemske korupcije. 

 

6. Kako sami ocenjujete problematiko korupcije v Sloveniji? So Slovenci glede tega 

pojava kaj bolj podvrženi od drugih evropskih držav? 

Prepričan sem, da je položaj izjemno slab in da se v zadnjem desetletju še poslabšuje. RS je 

na poti, da postane država, za katero bodo značilne poteze ruskega (oligarhije), italijanskega 

(vsesplošna korupcija prebivalstva) in grškega (izčrpavanje državne blagajne vse do bankrota 

države) modela. Ocenjujem, da smo korupciji podvrženi bolj kot v srednjeevropskih državah 

in bistveno bolj kot v skandinavskih državah. Obenem vas opozarjam, da Indeks percepcije 

korupcije nevladne organizacije Transparency International meri predvsem cestno in 

administrativno korupcijo, nikakor pa ne organizirane oz. sistemske. Zato je v okviru CPI, RS 

ocenjena pretirano dobro in se na uvrstitve posameznih držav v okviru tega indeksa ne morete 

zanesti. Potrebni so merski instrumenti, ki merijo sistemsko korupcijo. Na obstoj tovrstne 

korupcije lahko sklepamo iz raziskav Inštituta za razvoj managementa in Svetovnega 

gospodarskega foruma. V RS se dejansko soočamo s sistemsko korupcijo (gre za nadzor 

finančnih oz. denarnih tokov, nadzor kadrovanja s posledično izjemno slabim 

managementom, ter za neučinkovitost nadzornih svetov). 

 

7. Kje še vidite manevrski prostor za izboljšanje delovanja vaše institucije v boju 

proti korupciji? Je to zakonodaja, preventivna izobraževanja o dvigu poslovne 

kulture v Sloveniji, kaj drugega? 

Predvsem moramo izboljšati učinkovitost policije, usposobiti tožilstvo in odstraniti vpliv 

politike iz procesov kadrovanja ter ločiti politiko posamezne osebe in skrita združenja, ki iz 

ozadja obvladujejo denarne tokove v državi. Potreben je bistveno bolj agresiven boj proti 

korupciji, potrebujemo pa tudi več znanja in zavzetosti odgovornih oseb. V tem trenutku je 

tako, da so skorajda vse nadzorne institucije v RS, ali pa njihovo delo blokira politika ali 

posamezni gospodarstveniki ter lobisti. Zato trdim, da imamo v RS dve pravni državi, eno za 



 
 

močne, tj. za oligarhije, drugo pa za plebs. V celoti pa je položaj izjemno slab. Poudarjam, da 

izgubljamo sposobnost za nadaljnjo modernizacijo družbe in gospodarstva. Trdim tudi, da 

imamo v RS le zelo omejeno demokracijo in da imamo v RS le zelo omejen trg. Politika in 

gospodarstvo v RS sta v rokah roparskih oligarhij. 

 

1. Kako ocenjujete svoje delo oz. dosežke v boju proti 

korupciji na splošno? Bi lahko rekli, da se glede na 

število rešenih primerov vaše delovanje iz leta v leto 

izboljšuje? 

Delo komisije za preprečevanje je, po mojem mnenju, uspešno, pač 

v okviru pristojnosti, ki jih ima komisija. Sicer je KPK pred kratkim 

pridobila nova pooblastila, kar pomeni, da bo lahko delovala še 

odločneje. Veliko je odvisno od sposobnosti zaposlenih, ocenjujem 

pa, da ima KPK v sedanji sestavi velik potencial, čeprav ji 

primanjkuje kadra. Predvsem ima KPK zelo sposobnega in 

odločnega predstojnika, ki se zaveda razsežnosti korupcije, v 

katerih se je RS znašla v zadnjih 20 letih in ta razmerja so, po 

mojem mnenju, grozljiva oz. ogrožajo razvojni potencial družbe in 

gospodarstva v RS in nas vodijo v vse globljo pavperizacijo. Poleg 

tega premore KPK sposoben oddelek za preiskave, tj. Službo za 

nadzor in preiskave ter oddelke, ki so zadolženi za preventivno delo 

ter nadzor lobiranja. Izjemno pomembna je sposobnost za analizo 

velikih baz podatkov, ki zadevajo javna naročila in poslovanje 

poslovnih akterjev z javnim sektorjem. Kapacitete na tem področju 

se izboljšujejo domala vsak teden. 
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2. Pri statistični analizi podatkovne baze stališča o 

korupciji 2008 prihaja do velikih standardnih odklonov 

pri vprašanju ali so sodišča, policija in komisija za boj 

proti korupciji pripomogla k zmanjšanju korupcije v 

Sloveniji (lestvica od 1 do 5, kjer 1 pomeni, sploh niso in 

5 zelo so pripomogla). To lahko interpretiramo tako, da 

so mnenja o delu institucijzelo neenotna. Kje lahko po 

vašem iščemo vzroke za to? 
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Javnomnenjske ankete so zmeraj vprašljive, ker ne merijo dejanske 

učinkovitosti posameznih akterjev, temveč trenutno razpoloženje. 

Velja pa, da se delež anketirancev, ki ocenjujejo, da je korupcija v 

RS velik problem, vztrajno povečuje, kot je razvidno iz priložene 

tabele. Sicer je boj proti korupciji oz. njegova uspešnost odvisna od 

številnih dejavnikov, med drugim od politike države oz. usmeritev, 

ki jih je prejela policija, od kakovosti zakonodaje, od kakovosti 

kadra, s katerim razpolagajo policija, tožilstvo in sodstvo. Ravno 

tukaj pa so razmere, po mojem mnenju, izjemno slabe. Za policijo 

je značilna izjemno velika fluktuacija kadra, ki preprečuje 

akumulacijo znanja, tožilstvo pa je v stanju razsula. Sodstvo ovira 

med drugim, izjemno zapletena zakonodaja. Obenem pa se v RS 

soočamo z obliko korupcije, ki jo je najtežje nadzirati, s sistemsko 

korupcijo. 

 

PRIPOMOGLA K 

ZMANJŠANJU 

KORUPCIJE V 

SLOVENIJI 

 

 

3. Kakšno je stanje prijav oz. obravnav pojava korupcije iz 

leta v leto? 

Iz podatkov, ki so podani v letnem poročilu KPK za leto 2010, je 

razvidno, da število prijav narašča. 

STANJE PRIJAV 

4. V katerih sektorjih je pojav korupcije najpogostejši v 

slovenskem prostoru in zakaj po vašem mnenju? 

V grobem lahko rečemo, da je korupcije največ na področju 

javnega naročanjaoz. poslovanja zasebnikov z državo. Količina 

denarja, s katerim razpolaga Ministrstvo za zdravje in se tako ali 

drugače preliva iz ministrstva v zasebne žepe, je izjemno velika, 

vendar je to le eden od problemov. Še večji problem predstavlja 

obvladovanje denarnih tokov. Tudi ta tok je v roki ozko omejene 

elite. 

NAJPOGOSTEJŠI 

POJAV KORUPCIJE 

V SEKTORJIH 

5. Katera od pojavnih oblik korupcije se vam zdi 

najpogostejša (podkupovanje, izsiljevanj, nepotizem, 

goljufija, poneverbe in pospeševanje posla)? 

Vse te oblike so v tem prostoru prisotne, vendar imamo v RS le 

malo 'cestne' oz. administrativne korupcije, več korupcije politikov 
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KORUPCIJE 



 
 

in državnih organov, daleč največ pa najnevarnejše oblike, 

sistemske korupcije. 

6. Kako sami ocenjujete problematiko korupcije v 

Sloveniji? So Slovenci glede tega pojava kaj bolj 

podvrženi od drugih evropskih držav? 

Prepričan sem, da je položaj izjemno slab in da se v zadnjem 

desetletju še poslabšuje. RS je na poti, da postane država, za katero 

bodo značilne poteze ruskega (oligarhije), italijanskega (vsesplošna 

korupcija prebivalstva) in grškega (izčrpavanje državne blagajne 

vse do bankrota države) modela. Ocenjujem, da smo korupciji 

podvrženi bolj kot v srednjeevropskih državah in bistveno bolj kot 

v skandinavskih državah. Obenem vas opozarjam, da Indeks 

percepcije korupcije nevladne organizacije Transparency 

International meri predvsem cestno in administrativno korupcijo, 

nikakor pa ne organizirane oz. sistemske. Zato je v okviru CPI, RS 

ocenjena pretirano dobro in se na uvrstitve posameznih držav v 

okviru tega indeksa ne morete zanesti. Potrebni so merski 

instrumenti, ki merijo sistemsko korupcijo. Na obstoj tovrstne 

korupcije lahko sklepamo iz raziskav Inštituta za razvoj 

managementa in Svetovnega gospodarskega foruma. V RS se 

dejansko soočamo s sistemsko korupcijo (gre za nadzor finančnih 

oz. denarnih tokov, nadzor kadrovanja s posledično izjemno slabim 

managementom, ter za neučinkovitost nadzornih svetov). 

OCENA IN 
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POJAVA 

KORUPCIJE 

 

7. Kje še vidite manevrski prostor za izboljšanje delovanja 

vaše institucije v boju proti korupciji? Je to zakonodaja, 

preventivna izobraževanja o dvigu poslovne kulture v 

Sloveniji, kaj drugega? 

Predvsem moramo izboljšati učinkovitost policije, usposobiti 

tožilstvo in odstraniti vpliv politike iz procesov kadrovanja ter ločiti 

politiko in posamezne osebe in skrita združenja, ki iz ozadja 

obvladujejo denarne tokove v državi. Potreben je bistveno bolj 

agresiven boj proti korupciji, potrebujemo pa tudi več znanja in več 

zavzetosti odgovornih oseb. V tem trenutku je tako, da so skorajda 
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vse nadzorne institucije v RS, ali pa njihovo delo blokira politika ali 

posamezni gospodarstveniki ter lobisti. Zato trdim, da imamo v RS 

dve pravni državi, eno za močne, tj. za oligarhije, drugo pa za plebs. 

V celoti pa je položaj izjemno slab, poudarjam, da izgubljamo 

sposobnost za nadaljnjo modernizacijo družbe in gospodarstva. 

Trdim tudi, da imamo v RS le zelo omejeno demokracijo in da 

imamo v RS zelo omejen trg. Politika in gospodarstvo v RS sta v 

rokah roparskih oligarhij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 2: Intervju 2-Policija 

Intervju z g. Stankom Pungerčarjem  

Datum: 16. 6. 2011  

Kraj: elektronski intervju 

Intervjuvanec: višji kriminalistični inšpektor, Stanko Pungerčar 

 

1. Kako ocenjujete svoje delo oz. dosežke v boju proti korupciji na splošno? Bi 

lahko rekli, da se glede na število rešenih primerov vaše delovanje iz leta v leto 

izboljšuje? 

Problematika korupcijskih kaznivih dejanj v RS, statistično sicer ne izraža skrb vzbujajočega 

problema, še manj pa vsebina obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj. Skoraj v večini 

primerov gre za podkupovanje državnih komisijanikov. Ocenjujemo, da se sivo polje – 

neodkritih korupcijskih kaznivih dejanj, kljub delovanju organov pregona povečuje zaradi 

trenutnih družbenih razmer v gospodarstvu, sodstvu, politiki, itd.. Dejanskega stanja pa ne 

more nihče natančno zmeriti. 

 

2. Pri statistični analizi podatkovne baze stališča o korupciji 2008 prihaja do velikih 

standardnih odklonov pri vprašanju ali so sodišča, policija in komisija za boj 

proti korupciji pripomogla k zmanjšanju korupcije v Sloveniji (lestvica od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni, sploh niso in 5 zelo so pripomogla). To lahko interpretiramo tako, 

da so mnenja o delu institucij zelo neenotna. Do podobnega zaključka lahko 

pridemo pri vprašanju »Ali je korupcija po vašem mnenju velik problem v 

SLO?« Kje lahko po vašem mnenju iščemo vzroke za to? 

Sodišča, policija in komisija za boj proti korupciji so pripomogli k omejevanju korupcije v 

Sloveniji (po lestvici: št. 3). Ne vemo pa, kakšna bi bila korupcija v RS, če navedeni organi 

sploh ne bi delovali.  

 

3. Kakšno je stanje prijav oz. obravnav pojava korupcije iz leta v leto? 

Število prijav, ki omogočajo začetek predkazenskega postopka v RS letno znaša od 130 do 

270 zadev. Večina teh prijav se nanaša na dokončana dejanja, katerih prijavitelji so tretje 

osebe. Zaradi specifičnih značilnosti dokazovanja korupcijskih kaznivih dejanj (so le ta 

utemeljena, ko policija dobi storilce z roko v žepu ali pa, da v kazenskem postopku sodeluje 

ena od vpletenih oseb in nastopa na sodišču kot kronska priča. Samo z listinami ni možno 

dokazati korupcijskega kaznivega dejanja. Izredno pa je pri tem pomembno proaktivno delo 



 
 

policije z uporabo PPU, ki pa so omejeni z visokimi pravnimi standardi- utemeljenih razlogov 

za sum.  

 

4. V katerih sektorjih je pojav korupcije najpogostejši v slovenskem prostoru in 

zakaj po vašem mnenju? 

Najpogostejši pojav korupcijskih kaznivih dejanj je med javnim in zasebnim sektorjem. 

Korupcija tu nastopi zaradi uresničitve zasebnih interesov, ki se dosegajo po najlažji poti, in 

sicer s podkupovanjem.  

 

5. Katera od pojavnih oblik korupcije se vam zdi najpogostejša (podkupovanje, 

izsiljevanj, nepotizem, goljufija, poneverbe in pospeševanje posla)? 

Najpogostejša oblika korupcije je podkupovanje v javnem in gospodarskem sektorju.  

 

6. Kako sami ocenjujete problematiko korupcije v Sloveniji? So Slovenci glede tega 

pojava kaj bolj podvrženi od drugih evropskih držav? 

Glede na zaznavanje problematike korupcije v RS ocenjujemo, da je Slovenija bolj podvržena 

korupciji kot ostale evropske države predvsem zaradi tranzicije in družbenih sprememb.  

 

7. Kje še vidite manevrski prostor za izboljšanje delovanja vaše institucije v boju 

proti korupciji? Je to zakonodaja, preventivna izobraževanja o dvigu poslovne 

kulture v Sloveniji, kaj drugega? 

Glede manevrskega prostora za izboljšanje delovanja organov pregona pri preiskovanju 

korupcijskih kaznivih dejanj zajema področje, in sicer pri zniževanju pravnih standardov, za 

začetek predkazenskega postopka, predvsem pri uporabi PPU in v spremembi sodnih 

postopkov, predvsem izločitev preiskovalnega sodnika iz procesnega dela. 

 

1.  Kako ocenjujete svoje delo oz. dosežke v boju proti 

korupciji na splošno? Bi lahko rekli, da se glede na 

število rešenih primerov vaše delovanje iz leta v leto 

izboljšuje? 

Problematika korupcijskih kaznivih dejanj v RS, statistično sicer ne 

izraža skrb vzbujajočega problema, še manj pa vsebina 

obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj. Skoraj v večini 
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primerov gre za podkupovanje državnih komisijanikov. 

Ocenjujemo, da se sivo polje – neodkritih korupcijskih kaznivih 

dejanj, kljub delovanju organov pregona povečuje, zaradi trenutnih 

družbenih razmer v gospodarstvu, sodstvu, politiki, itd. Dejanskega 

stanja pa ne more nihče natančno zmeriti. 

2. Pri statistični analizi podatkovne baze stališča o 

korupciji 2008 prihaja do velikih standardnih odklonov 

pri vprašanju ali so sodišča, policija in komisija za boj 

proti korupciji pripomogla k zmanjšanju korupcije v 

Sloveniji (lestvica od 1 do 5, kjer 1 pomeni, sploh niso in 

5 zelo so pripomogla). To lahko interpretiramo tako, da 

so mnenja, o delu institucij, zelo neenotna. Do 

podobnega zaključka lahko pridemo pri vprašanju »Ali 

je korupcija po vašem mnenju velik problem v SLO?« 

Kje lahko po vašem mnenju iščemo vzroke za to? 

Sodišča, policija in komisija za boj proti korupciji so pripomogli k 

omejevanju korupcije v Sloveniji (po lestvici: št. 3). Ne vemo pa, 

kakšna bi bila korupcija v RS, če navedeni organi sploh ne bi 

delovali. 

VZROKI ZA 

NEENOTNO 

MNENJE PRI 

VPRAŠANJU ALI SO 

SODIŠČA, POLICIJA 

IN KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIIJE 

PRIPOMOGLA K 

ZMANJŠANJU 

KORUPCIJE V 

SLOVENIJI 

 

 

 

3. Kakšno je stanje prijav oz. obravnav pojava korupcije iz 

leta v leto? 

Število prijav, ki omogočajo začetek predkazenskega postopka, v 

RS letno znaša od 130 do 270 zadev. Večina teh prijav se nanaša na 

dokončana dejanja, katerih prijavitelji so tretje osebe. Zaradi 

specifičnih značilnosti dokazovanja korupcijskih kaznivih dejanj so 

le ta utemeljena, ko policija dobi storilce z roko v žepu ali pa da v 

kazenskem postopku sodeluje ena od vpletenih oseb in nastopa na 

sodišču kot kronska priča. Samo z listinami ni možno dokazati 

korupcijskega kaznivega dejanja. Izredno pa je pri tem pomembno 

proaktivno delo policije z uporabo PPU, ki pa so omejeni z 

visokimi pravnimi standardi- utemeljenih razlogov za sum.  

STANJE PRIJAV 

4. V katerih sektorjih je pojav korupcije najpogostejši v NAJPOGOSTEJŠI 



 
 

slovenskem prostoru in zakaj po vašem mnenju? 

Najpogostejši pojav korupcijskih kaznivih dejanj je med javnim in 

zasebnim sektorjem. Korupcija tu nastopi zaradi uresničitve 

zasebnih interesov, ki se dosegajo po najlažji poti, in sicer s 

podkupovanjem.  

POJAV KORUPCIJE 

V SEKTORJIH 

5. Katera od pojavnih oblik korupcije se vam zdi 

najpogostejša (podkupovanje, izsiljevanj, nepotizem, 

goljufija, poneverbe in pospeševanje posla)? 

Najpogostejša oblika korupcije je podkupovanje v javnem in 

gospodarskem sektorju. 

NAJPOGOSTEJŠA 

POJAVNA OBLIKA 

KORUPCIJE 

 

6. Kako sami ocenjujete problematiko korupcije v 

Sloveniji? So Slovenci glede tega pojava kaj bolj 

podvrženi od drugih evropskih držav? 

Glede na zaznavanje problematike korupcije v RS ocenjujemo, da 

je Slovenija bolj podvržena korupciji kot druge evropske države 

predvsem zaradi tranzicije in družbenih sprememb. 

OCENA IN 

PODVRŽENOST 

SLOVENCEV DO 

POJAVA 

KORUPCIJE 

 

7. Kje še vidite manevrski prostor za izboljšanje delovanja 

vaše institucije v boju proti korupciji? Je to zakonodaja, 

preventivna izobraževanja o dvigu poslovne kulture v 

Sloveniji, kaj drugega? 

Glede manevrskega prostora za izboljšanje delovanja organov 

pregona pri preiskovanju korupcijskih kaznivih dejanj zajema 

področje, in sicer pri zniževanju pravnih standardov, za začetek 

predkazenskega postopka, predvsem pri uporabi PPU in v 

spremembi sodnih postopkih, predvsem izločitev preiskovalnega 

sodnika iz procesnega dela. 

PROSTOR ZA 

IZBOLJŠANJE 

DELOVANJA 

INSTITUCIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 3: Intervju 3-Sodišča 

Intervju z ga. Slavico Velikonja 

Datum: 18. 6. 2011 ob 16.00 

Kraj: Ajdovščina  

Intervjuvanec: vodja oddelka za gospodarstvo na okrožnem sodišču v Novi Gorici, Slavica 

Velikonja 

 

1. Kako ocenjujete svoje delo oz. dosežke v boju proti korupciji na splošno? Bi 

lahko rekli, da se glede na število rešenih primerov vaše delovanje iz leta v leto 

izboljšuje? 

Na začetku moram najprej poudariti, da nobena stvar ni tako dobra, da ne bi bila lahko še 

boljša. Naše delo glede na zakonske in kadrovske zmožnosti ocenjujem kot dobro, statistično 

gledano smo vsako leto glede na stanje prejetih ovadb na področju koruptivnih dejanj 

uspešnejši. To pomeni, da se dviga kvaliteta, strokovnost in hitrost našega dela. Verjamem, da 

bo tudi v prihodnje tako sploh, ali bomo na zakonski ravni izvedli določene popravke, ki nam 

bodo omogočali še hitrejše delo, s tem povečali število samih obravnav in pozitivno 

zaključenih postopkov. 

2. Pri statistični analizi podatkovne baze stališča o korupciji 2008 prihaja do velikih 

standardnih odklonov pri vprašanju ali so sodišča, policija in komisija za boj 

proti korupciji pripomogla k zmanjšanju korupcije v Sloveniji (lestvica od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni, sploh niso in 5 zelo so pripomogla). To lahko interpretiramo tako, 

da so mnenja o delu institucij zelo neenotna. Do podobnega zaključka lahko 

pridemo pri vprašanju »Ali je korupcija po vašem mnenju velik problem v 

SLO?« Kje lahko po vašem mnenju iščemo vzroke za to? 

Tukaj gre v veliki meri za nerazumevanje pojava korupcije v javnosti in medijih ter 

nerazumevanje delovanja pravosodnega sistema. Veliko vlogo, pri rezultatih odgovorov na ti 

dve vprašanji, imajo po mojem mnenju zlasti mediji, ki v ljudeh z določenimi zgodbami 

spodbujajo občutek, da se v tej državi noben organ pregona ne zgane, pa naj si bo to, ko 

obravnavamo primere iz gospodarskega ali delovno-socialnega prava, pa čeprav vemo, da 

proti osebam tečejo predkazenski in kazenski postopki. Postopki v primerih korupcije so 

namreč zahtevni in dolgotrajni in dokler obtožencem krivda ni dokazana, so nedolžni. 

3. Kakšno je stanje prijav oz. obravnav pojava korupcije iz leta v leto? 

Stanje prejetih ovadb, obtožnih predlogov in zahtev za preiskave se vsako leto zmerno 

povečuje, tako smo leta 2010 zoper koruptivna dejanja prejeli 82 ovadb (tako zoper pravne 



 
 

kot fizične osebe), podali 7 obtožnih predlogov in podali 17 zahtev za preiskave. Zaključeni 

sta bili 2 obsodilni sodbi, 7 oprostilnih sodb in 2 zavrnilni sodbi. 

4. V katerih sektorjih je pojav korupcije najpogostejši v slovenskem prostoru in 

zakaj po vašem mnenju? 

Tukaj je vsekakor najbolj izpostavljena relacija med javnim in zasebnim sektorjem, kjer 

potekajo razna naročila, razpisi, javne ponudbe in je korupcija eden izmed načinov, da 

zasebniki po čim lažji poti pridejo do želenega posla oz. cilja. 

5. Katera od pojavnih oblik korupcije se vam zdi najpogostejša (podkupovanje, 

izsiljevanj, nepotizem, goljufija, poneverbe in pospeševanje posla)? 

Statistično prejmemo največ prijav s strani policije in komisije za preprečevanje korupcije na 

področju podkupovanja v javnem in gospodarskem sektorju. 

6. Kako sami ocenjujete problematiko korupcije v Sloveniji? So Slovenci glede tega 

pojava kaj bolj podvrženi od drugih evropskih držav? 

Slovenci, smo po indeksu zaznavnosti korupcije vsekakor bistveno bolj podvrženi korupciji, 

kot recimo vzorne skandinavske ali zahodnoevropske države. Vzrok temu je obdobje 

tranzicije v katerem smo. Tu se šele razvija demokracija, tržna ekonomija in varstvo 

človekovih pravic. Poudarjam, da moramo graditi na moralni in pravni državi, ki bo sama po 

sebi dajala zgled ljudem, da je korupcija nekaj, kar ne smemo dopuščati. 

7. Kje še vidite manevrski prostor za izboljšanje delovanja vaše institucije v boju 

proti korupciji? Je to zakonodaja, preventivna izobraževanja o dvigu poslovne 

kulture v Sloveniji, kaj drugega? 

Vsekakor je bil prvi korak k hitrejšemu, visoko strokovnemu in učinkovitejšemu delu sodišč 

storjen z ustanovitvijo specializiranih oddelkov sodišč, kjer bodo sodili v zahtevnejših 

zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih 

podobnih kaznivih dejanj na okrožnih sodiščih v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru. Veliko 

je treba še postoriti na področju sprememb sodnih in hitrejših predkazenskih postopkov, ki jih 

lahko dosežemo le s spremembo oz. dopolnitvijo zakonika. 

 

1.  Kako ocenjujete svoje delo oz. dosežke v boju proti 

korupciji na splošno? Bi lahko rekli, da se glede na 

število rešenih primerov vaše delovanje iz leta v leto 

izboljšuje? 

Na začetku moram najprej poudariti, da nobena stvar ni tako dobra, 

OCENA DELA, 

DOSEŽKOV IN 

IZBOLJŠANJE 

DELOVANJA 

 



 
 

da ne bi bila lahko še boljša. Naše delo glede na zakonske in 

kadrovske zmožnosti ocenjujem kot dobro, statistično gledano smo 

vsako leto glede na stanje rešenih ovadb na področju koruptivnih 

dejanj uspešnejši. To pomeni, da se dviga kvaliteta, strokovnost in 

hitrost našega dela. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako sploh, če 

bomo na zakonski ravni izvedli določene popravke, ki nam bodo 

omogočali še hitrejše delo, s tem povečali število samih obravnav in 

pozitivno zaključenih postopkov. 

 

 

2. Pri statistični analizi podatkovne baze stališča o 

korupciji 2008 prihaja do velikih standardnih odklonov 

pri vprašanju ali so sodišča, policija in komisija za boj 

proti korupciji pripomogli k zmanjšanju korupcije v 

Sloveniji (lestvica od 1 do 5, kjer 1 pomeni, sploh niso in 

5 zelo so pripomogla). To lahko interpretiramo tako, da 

so mnenja o delu institucij, zelo neenotna. Do podobnega 

zaključka lahko pridemo pri vprašanju »Ali je korupcija 

po vašem mnenju velik problem v SLO?« Kje lahko po 

vašem mnenju iščemo vzroke za to? 

Tukaj gre v veliki meri za nerazumevanje pojava korupcije v 

javnosti in medijih, ter nerazumevanje delovanja pravosodnega 

sistema. Veliko vlogo, pri rezultatih odgovorov na ti dve vprašanji 

imajo po mojem mnenju zlasti mediji, ki v ljudeh z določenimi 

zgodbami spodbujajo občutek, da se v tej državi noben 

organpregona ne zgane, pa naj si bo to, ko obravnavamo primere iz 

gospodarskega ali delovno-socialnega prava, pa čeprav vemo, da 

proti osebam tečejo predkazenski in kazenski postopki. Postopki v 

primerih korupcije so namreč zahtevni in dolgotrajni in dokler 

obtožencem krivda ni dokazana, so nedolžni. 

VZROKI ZA 

NEENOTNO 

MNENJE PRI 

VPRAŠANJU ALI SO 

SODIŠČA, POLICIJA 

IN KOMISIJA ZA 

PREPREČEVANJE 

KORUPCIIJE 

PRIPOMOGLA K 

ZMANJŠANJU 

KORUPCIJE V 

SLOVENIJI 

 

 

 

3.  Kakšno je stanje prijav oz. obravnav pojava korupcije 

iz leta v leto? 

Stanje prejetih ovadb, obtožnih predlogov in zahtev za preiskave se 

vsako leto zmerno povečuje, tako smo leta 2010 zoper koruptivna 

dejanja prejeli 82 ovadb (tako zoper pravne kot fizične osebe), 

STANJE PRIJAV 



 
 

podali 7 obtožnih predlogov in podali 17 zahtev za preiskave. 

Zaključeni sta bili 2 obsodilni sodbi, 7 oprostilnih sodb in 2 

zavrnilni sodbi. 

 

4. V katerih sektorjih je pojav korupcije najpogostejši v 

slovenskem prostoru in zakaj po vašem mnenju? 

Tukaj je vsekakor najbolj izpostavljena relacija med javnim in 

zasebnim sektorjem, kjer potekajo razna naročila, razpisi, javne 

ponudbe in je korupcija eden izmed načinov, da zasebniki po čim 

lažji poti pridejo do želenega posla oz. cilja. 

NAJPOGOSTEJŠI 

POJAV KORUPCIJE 

V SEKTORJIH 

5. Katera od pojavnih oblik korupcije se vam zdi 

najpogostejša (podkupovanje, izsiljevanj, nepotizem, 

goljufija, poneverbe in pospeševanje posla)? 

Statistično prejmemo največ prijav s strani policije in komisije za 

preprečevanje korupcije na področju podkupovanja v javnem in 

gospodarskem sektorju. 

NAJPOGOSTEJŠA 

POJAVNA OBLIKA 

KORUPCIJE 

 

6. Kako sami ocenjujete problematiko korupcije v 

Sloveniji? So Slovenci glede tega pojava kaj bolj 

podvrženi od drugih evropskih držav? 

Slovenci, smo po indeksu zaznavnosti korupcije vsekakor bistveno 

bolj podvrženi korupciji, kot recimo vzorne skandinavske ali 

zahodnoevropske države. Vzrok temu je trenutno obdobje tranzicije 

v katerem se šele razvija demokracija, tržna ekonomija in varstvo 

človekovih pravic. Poudarjam, da moramo graditi na moralni in 

pravni državi, ki bo sama po sebi dajala zgled ljudem, da je 

korupcija nekaj, kar ne smemo dopuščati. 

OCENA IN 

PODVRŽENOST 

SLOVENCEV DO 

POJAVA 

KORUPCIJE 

 

7. Kje še vidite manevrski prostor za izboljšanje delovanja 

vaše institucije v boju proti korupciji? Je to zakonodaja, 

preventivna izobraževanja o dvigu poslovne kulture v 

Sloveniji, kaj drugega? 

Vsekakor je bil prvi korak k hitrejšemu, visoko strokovnemu in 

učinkovitejšemu delu sodišč storjen z ustanovitvijo specializiranih 

oddelkov sodišč, kjer bodo sodili v zahtevnejših zadevah 

PROSTOR ZA 

IZBOLJŠANJE 

DELOVANJA 

INSTITUCIJE 



 
 

organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih 

in drugih podobnih kaznivih dejanj na okrožnih sodiščih v Celju, 

Kopru, Ljubljani in Mariboru. Veliko je treba še postoriti na 

področju sodnih sprememb in hitrejših predkazenskih postopkov, ki 

jih lahko dosežemo le s spremembo oz. dopolnitvijo zakonika. 

 


