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Ljubljana - Razlog za padec Slovenije na lestvicah konkurenčnosti lahko upravičeno pripišemo tudi sistemski korupciji, v zadnji 

številki KPK Vestnika ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Sistemska korupcija je v Sloveniji že tako ukoreninjena, 

da lahko po mnenju komisije govorimo o tem, da se srečujemo z nastavki 

korupcije ustroja. 

 

Goran Klemenčič (Foto: Bojan Velikonja) 

Ključno zavoro gospodarskega razvoja po mnenju komisije namreč predstavljata 

ujetje države in korupcija ustroja. Z izrazom korupcija ustroja označujejo 

razmere, v katerih si privilegirani nosilci gospodarske in politične moči trajno 

prilastijo politično ter gospodarsko sfero in jo izkoriščajo predvsem v svojo 

zasebno korist ter v korist posameznih političnih strank. 

Ko se tovrstna korupcija utrdi in postane prevladujoč način delovanja v sferi 

gospodarstva in politike, ji lahko sledijo le še pojav avtoritarnih praks in blokada 

procesov modernizacije, ugotavljajo. V raziskavi, ki so jo naročili, je kar 85 

odstotkov predstavnikov slovenskih podjetij ocenilo, da je trenutno stanje slovenskega gospodarstva slabo ali zelo slabo. 

Ocena, da predstavlja največjo oviro pri poslovanju podjetij korupcija, ki se nanaša na poslovanje slovenskih bank, je po mnenju 

komisije povezana s težkim položajem in z vednostjo oziroma obveščenostjo predstavnikov velikih in srednje velikih podjetij o 

razmerah v slovenskem bančnem sistemu. Pri tem gre za najbolj izpostavljeno obliko korupcije, ki jo opaža velik delež 

predstavnikov vseh podjetij. 

Da bi preprečili nadaljnje utrjevanje korupcije ustroja, moramo v Sloveniji prekiniti trdno povezavo med sfero politike in 

gospodarstva, ki se ohranja še iz časov prejšnje družbene in gospodarske ureditve. "Vendar so škarje in platno v tem primeru v rokah 

politike, ki, če stanja ne spreminja, sporoča, da ji sedanje razmere tudi ustrezajo," opozarjajo na komisiji. 

Analiza rezultatov raziskave je pokazala na obstoj številnih korupcijskih tveganj, ki izvirajo iz načina delovanja državnega aparata 

ter političnih in gospodarskih elit. Ta je na eni strani pogojen z vzpostavljeno pravno-formalno oz. regulativno strukturo, vključno z 

delovanjem sodnega sistema, na drugi strani pa s položajem privilegirane skupine posameznikov in podjetij. 

Zaradi vztrajne prepletenosti politike in gospodarstva, ki ni bila prekinjena niti po 20 letih tranzicije, se po mnenju komisije krepijo 

korupcijska tveganja, ki vplivajo na možnosti delovanja podjetij in na njihove poslovne rezultate. Ne samo, da gre za ujetje sistema, 

opraviti imamo tudi z nastavki korupcije ustroja. Verjetnost, da bo postala korupcija neizbežni sestavni del delovanja političnih in 

gospodarskih elit, dandanes postaja možnost, ki vedno bolj meji na dejstvo, opozarjajo. 

Komisija za preprečevanje korupcije je aprila naročila izvedbo raziskave o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja, ki je bila 

opravljena med slovenskimi podjetji, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Vzorec podjetij je reprezentativen, torej odgovori 

menedžerjev predstavljajo stališča in položaj, značilen za vsa podjetja pri nas. 

 

jagababa nedelja, 10.06.2012 ob 11:16 

klemenčič je edini, ki je v dvajsetih letih rekel bobu bob in povedal, da je korupcija v tej državi problem, celo ključni problem vse 

naše politike, ekonomije, sociale... kos pred njim na čelu protikorupcijske komisije ni naredil nič. ampak kaj pomaga, ko 

klemenčičevih ugotovitev nihče ne jemlje resno. samo poglejmo teš-6. zadeva smrdi do neba. tam se par mandeljcev dobsedeno 

norčuje iz zdrave pameti slovencev, pa nič: ne politika, ne organi pregona, ne stroka, ne mediji... nihče. 

 

dežela nedelja, 10.06.2012 ob 10:24 

Politiki so prišli na velika vrata v gospodarstvo z zakonom o lastninjenju. Ko so si preko državne lastnine pridobili lastniški delež v 

bivših družbenih firmah, se je začelo "odločanje" . Ta zakon je povzročil še večji problem, ker se je za odkup podjetij direktno 

izčrpavalo obratna sredstva. Po oceni 91 je naše gospodarstvo tehnološko zaostajalo za razvitimi vsaj 20 let. Ta razkorak se je še 

povečal, saj se je namesto vlaganja v razvoj vlagalo v odkup deležev, ki krepko bremenijo poslovanje podjetij. Da bi bila katastrofa 

še večja, politiki niso počeli nič koristnega z prejeto kupnino ob prodaji lastninskih deležev. 

Akterji v tej zgodbi so tako levi kot desni in sedaj od taistih pričakujemo izhod iz te zagate ? 

Če bi ravnali po Islandskem vzorcu, nam bi bilo jasno kaj storiti. 



 

kruh in sol nedelja, 10.06.2012 ob 12:34 

Citat: 

... zgleda, da ma edin Pahor še čiste roke! 

Imel je čiste roke, je relativno. Kot predsednik vlade je imel vse vzvode, da poseze v sistemsko korupcijo pa tega ni storil. Ustanovil 

je edino AUKN, kar zdalec ni dovolj za omejitev korupcije. Ali se je dotaknil vodstev bank, ne. In prav v bankah je najvecje zlo 

korupcije. Zato mi gre na bruhanje, ko nam prodajajo varcevalne ukrepe z nagovorom, da smo ziveli preko svojih zmoznosti.  

naj to naslovijo na banke, podjetja in politicne elite !! Sramota, da ljudje tiho in s upognjeno hrbtenico prenasamo taksne zalitve. 

Medtem ko so nam v posjetjih znizevali place, so podjetja in banke grabile ogromne denarje v svoje zepe. Pri tem pa je svoje kosare 

pridno nastavljala tudi politika. 

Kdaj bomo ljudje rekli, zadost nam je! 

 

Seveda je pri nas sistemska korupcija. Pa še kakšna !! Rešitve ne najdejo ker so butalci. Če bi bilo to, kar delajo ti bebci vsaj del neke 

strategije bi človek lahko napisal, da je napačna in, da nas pelje s polno hitrostjo v prepad. Pa je nimajo, nimajo progrma in sploh ne 

vedo, kaj storiti. So povsem enaki vešči, ki se vrti okrog luči in zaletava zdaj sem zdaj tja, brez cilja, le oblastna luč jih privlači. Tako, 

kot so morali Tovšakova, Zidar, Črnigoj, Kordež, Bavčar, Šrot in vsi podobni tiči iz finančnih holdingov in špekulantskih zgodb, 

eksperti za delanje neumnosti, ker sicer ne bi mogli ustvariti takih primanjkljajev, so oblastni politiki povsem na njihovem nivoju, 

ker jim še ni uspelu potegniti niti ene dobre poteze. Pravijo pa, da tudi slepa kura zrno najde, njim ne uspeva. General kikirika, 

vojščaki pa samo kokodakajo in mu slepo sledijo.  

Samo to sem hotel povedati !  

ŠAH-MAT!!! – press 

partibrejkers nedelja, 10.06.2012 ob 11:56 

Ni problem sistem ampak pokvarjeni in pohlepni ljudje in neučinkovito sodstvo in tožilstvo. 

 

Ta orgija politike in bančništva pa ima globalne razsežnosti (tudi drugje politiki branijo banke - Anglija (Cameron), ZDA (Obama) - 

očitno laho še pričakujemo borzne implozije. Pri nas pa za reševanje Primorja ni 30.000.000, za banke pa bomo dali kakšno 

1.000.000.000. Zakaj potrebujemo dve državni banki (NLB, NKBM) in nobenega velikega gradbenega podjetja. Zakaj ne pustijo ene 

banke propasti, saj jih bo še vedno dovolj, propad Primorja pa je postal reality-show. Logično - ker imajo v nadzornih in upravnih 

svetovih svoje ljudi vladajoče stranke, ki te ljudi izbirajo - iz egoističnih in dobičkonosnih interesov skratka. Isto veklja za druga 

podjetja, kjer ima država svoje lastništvo - politika svoje ljudi spravlja na vodilne položaje. Tam potem pridelajo milijone minusa, 

kar pa ni ovira, da si tej nesposobneži ne nakažejo milijone evrov nagrad (obvezno bimorali napisali v pogodbo, da ob slabih 

rezultatih ni nagrad), minuse pa pokrijejo z našim denarjem. 

 

Skratka - problem so pohlepni egoisti, ti pa bodo našli luknjo v sakem sistemu, vprašanje je, če jih bomo znali primerno kaznovati in 

javno osramotiti - po svoje so junaki, saj so poskrbeli zase - tako ali drugače. 

 

G.Klemenčič bi lahko pričel pri sebi. Saj je njegova žena odvetnica I. J.Janše. Če bi imel jajca, bi zapisali .Vlada, na čelu z J.Janšo je 

vrh vse korupcije. 

Nina v nedeljo pri goveji juhici reče svojemu možeku " Čuj, če ne boš pustil mojega jajota pri miru bom jaz pustila tvoje jajote pri 

miru ". 

In kaj reče Goran " Čuj, to pa ne. Itak si prelepa za mene in te nočem izgubiti. Tvojega jajota bom pustil pri miru, samo moja dva 

jajota moraš imeti rada ". 

In tako sta se Nina in Goran objela in odšla v spalnico. General se lahko zaenkrat oddahne. 

 

ŠAH-MAT!!! - press 

 


