
 

 

Ljubljana, 10.11.2020 

Predsedniku Državnega sveta g. Alojzu Kovšca  

 

Zadeva: Pobuda za zaostritev boja proti korupciji. 

 

Spoštovani  predsednik g. Alojz Kovšca, 

V SINTEZI-KCD že dolgo spremljamo dogajanje na področju korupcije in občasno 

preverjamo naše in tuje analize in poročila. Zdaj smo to spet storili in zgroženi smo nad 

dejstvom, da se situacija, v primerjavi z drugimi, zlasti podobnimi državami, poslabšuje, 

in da je Slovenija že padla v skupino najbolj skorumpiranih držav v Evropi. Podrobnejšo 

primerjavo podatkov podajamo v prilogi. 

Prepričani smo, da je to naraščanje korupcije na eni strani posledica nedorečene in 

predvsem luknjaste zakonodaje, ki pogosto niti že ugotovljene ali celo dokazane korupcije 

ne dovoljuje ustrezno obsoditi in kaznovati. Za tako zakonodajo so odgovorne vse 

politične stranke, ki so v zadnjih dveh desetletjih sodelovale v vladnih koalicijah, pa 

seveda tudi Državni zbor v celoti.    

Na drugi strani pa je korupcija v Sloveniji evidentno postala sprejemljiva oz. legitimna 

politična in poslovna praksa. Organi, ki bi jo morali odkrivati, preganjati in sankcionirati, 

so očitno nemočni, nekateri pa celo sodelujejo, glede na obstoječo sestavo oblasti, v 

njenem selektivnem prikrivanju.  

Zato se bojimo, da tudi pravkar sprejeta novela zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije stanja ne bo izboljšala. Očitno je namreč, da politična praksa v Sloveniji poteka 

povsem izven te legislative. Naj opozorimo samo na nekaj primerov: vlada ponuja Zakon 

o Demografskem skladu, ki kar napeljuje upravljanje v smeri korupcijskega tveganja 

(mnenje KPK) in možnih plenitev javnih sredstev; vlada ruši in omejuje nadzorne 

institucije civilne družbe (npr. Civilne iniciative na področju gospodarjenja s prostorom 

in varovanjem okolja); razgrajuje NPU in organe pregona; diskreditira medije; predvsem 

pa z izrazito nepotističnim in nehigienskim kadriranjem onemogoča transparentno 

spremljanje političnega dogajanja. 

Po temeljiti in poglobljeni strokovni razpravi o tej problematiki smo v SINTEZI-KCD 

prišli do prepričanja, da lahko edino Državni svet pokrene odločno akcijo v boju proti 

korupciji. Po našem mnenju bi moral Državni svet opozoriti Državni zbor na nastalo 

situacijo in zahtevati ukrepanje.  



Jasno je, da korupcija Sloveniji jemlje ugled na mednarodnem področju, hkrati pa 

povzroča vse večjo gospodarsko in razvojno škodo Sloveniji. Prav zaradi nje se nekateri 

tuji vlagatelji že umikajo, poslovni partnerji postajajo negotovi, mednarodno povezovanje 

in prodaja podjetij poteka po logiki »visokih marž in zasebnih dobičkov« in ne v 

zasledovanju slovenskih gospodarskih in razvojnih interesov. Situacija postaja nevzdržna 

in grozi, da bo do konca razgradila moralne norme politike ter integriteto večine v njej 

delujočih posameznikov. 

Državni svet bi lahko sam ali v sodelovanju z drugimi subjekti pripravil širši posvet o tej 

situaciji, s konkretnim ciljem, spodbuditi (ali preko Državnega zbora obvezati) vse 

institucije, ki delujejo na tem področju, da pripravijo učinkovitejše programe boja proti 

korupciji in o tem poročajo Državnemu zboru in/ali Državnemu svetu. 

Ker smo prepričani, da nas boste v tej pobudi podprli, vas prosimo za razgovor o tej 

problematiki, kjer bi vam lahko podrobneje predstavili naše zamisli, jih skupno dodelali 

ter dogovorili načrt kako zastaviti in izpeljati tako akcijo.  

V pričakovanju vašega skorajšnjega odgovora vas s spoštovanjem pozdravljamo. 

   Za SINTEZO-KCD 

   Predsedujoči 

   Emil Milan Pintar      

 

 

Priloga: Koruptivnost - problem slovenske družbe  

 

 


