
 

          

 

Nekaj misli o koruptivnosti v Sloveniji  - (predlog za razpravo na PS Sinteza-KCD) 

 

Na zadnjem sestanku Programskega sveta Sinteze-KCD je bila podana ideja, da na enem od 

prihodnjih sestankov  spregovorimo tudi o korupciji v Sloveniji. V tem smislu podajam nekaj 

izhodiščnih misli v zvezi s tem. Seveda ni mogoče zajeti tovrstne problematike niti kot celote, niti po 

nosilcih, niti po obsegu, niti po ostalih vidikih njenega razvoja. Ni pa dvoma, da je korupcija močno 

prisotna in da ima “potuho” v marsikaterem družbenem okolju, ne glede na raven tega okolja. 

Ne vem, če je kateremu članu Programskega sveta znana študija o koruptivnosti v Evropi in tudi izven 

nje, ki jo je izvedla znana raziskovalna in tudi revizijska hisa Ernst&Young že leta 2014. Rezultati 

študije so takrat bili najprej objavljeni v nemskem časopisu Die Welt, za tem pa praktično v vseh 

pomembnih medijih v Evropi. To, kar boste v nadaljevanju videli v konkretnih rezultatih raziskave, 

je meni takrat vzelo  sapo, verjetno pa bo še komu drugemu. Namreč, omenjeni časopis je v grafični 

obliki prikazal spisek triintridesetih držav Evrope, Afrike in se nekaj drugih. Vertikalno so razvrščene 

po vrstnem redu in sicer od najvišjega odstotka koruptivnosti navzdol. Najvišji odstotek koruptivnosti 

je 96%, najnižji pa je 10%.Skandinavske dežele so pri dnu lestvice, proti vrhu pa najdemo Kenijo, 

Hrvaško, Ukrajino, Nigerijo, nekje na sredini lestvice so npr. Egipt, Madžarska, Indija , itd. In kaj 

menite kje je Slovenija? Predhodno naveden najvišji odstotek koruptivnosti je namreč slovenski!! 

Smo torej na samem vrhu, oziroma smo leta 2014 bili vodilni na različnih področjih korupcije. 

Spoštovani, teh nekaj stavkov nas bi moralo strezniti, oziroma bi nas moralo strezniti že takrat, ko so 

tovrstni rezultati bili objavljeni. Pa nam dejansko niso odprli oči in politika, skupaj z zakonodajo, 

nista storila potrebnih korakov za zajezitev teh, za celotno Slovenijo sramotnih dejstev. Osebno do 

sedaj nisem zasledil odločnih ukrepov za zajezitev koruptivnih tokov in področij. Kaj ni sramotno, 

kar smo  zasledili v zdravstvu, pa v gradbeništvu, pa v energetiki ? In kako in kdaj bomo zbrisali to 

sramoto, ki znižuje mednarodni rejting naši lepi domovini. 

 

Ne samo v Evropi, tudi preko “luže” pišejo o nas . Naj vam v nadaljevanju prikažem članek novinarja 

iz New York timesa, ki je v določeni meri v korelaciji s pojmom korupcije, ki jo ta novinar tudi 

omenja. Takole piše: 

Obstaja država v Evropi pod Alpami, ki meji na Balkan in je omejena sama s seboj. Tam živijo 

najlepše zenske, vendar nataliteta upada. Tam nezaposleni največ delajo. Tam živijo ljudje na najbolj 

plodni zemlji, ki pa je neobdelana. Ker se obdelovanje zemlje kmetom ne izplača. Tam večinoma 

prazni vlaki se vedno vozijo najpočasneje v Evropi, brez upoštevanja voznega reda, po avtocestah pa 

se vozijo noro hitro s plačevanjem cestnine, ki je med najdražjimi  v Evropi. V tej državi vsi igrajo 

košarko, smučarji dosegajo svetovne športne dosežke. Rekreacija jim je prioriteta, delo pa rekreacija. 

Vsi hitijo v službo, a vsi zamujajo. Osem urni delovnik traja deset ali več ur. In nihče se ne upira 

fevdalnemu izkoriščanju. Zdravstvo je tam brezplačno, zdravljenje pa morajo plačevati. Tam so 

svobodni novinarji, ki svobodno pišejo po ukazih svojih sefov, katerim objave narekujejo 

skorumpirani politiki in zakulisni veljaki, odvisno od njihovih potreb. Tam je svetovna kriza dobila 

državljanstvo. Tam so javna naročila skrivnost, državne skrivnosti pa javne. Tam se niso znani končni 

zmagovalci 2. svetovne vojne. Tam pišejo zgodovino nepismeni, najbogatejši pa so tisti, ki nikoli 

niso delali. Tam je Slovenija. 

 

Ne glede na to, koliko je v tekstu resnica blizu ali daleč, o nas pac imajo tako mnenje. Poskušajmo s 

skupnimi močmi dvigniti pozitiven image nase države. 

Dušan Radonjič, 15.10.2020 


