
KAJ JE KORUPCIJA?  

POSLEDICE KORUPCIJE TRPIMO VSI.

BODI ZA INTEGRITETO!



 

…je zloraba zaupane moči za osebne 
koristi. 

 

…nastane takrat, ko je kršitev 
storjena v pričakovanju obljubljene, 
ponujene ali dane koristi zase ali za 
koga drugega.

…je takrat, ko oseba 
pričakuje za dejanje 
določeno premoženjsko 
ali nepremoženjsko korist. 
Obljuba koristi pa ni nujno 
vnaprej izrečena. Oblika, 
vrednost ali višina koristi niso 
pomembne. 

Koruptivni namen 

Pričakovana korist 

Korupcija 



 

…pomeni celovitost oziroma skladnost 
ter sodi med najpomembnejše človeške 
vrline. Oseba z visoko stopnjo integritete 
ravna tako, kot govori, razmišlja in verjame 
oziroma je v sebi takšna, kot se kaže 
navzven.

…je značilnost organizacije in 
posameznikov, da delujejo odprto 
in so informacije, pravila, načrti, 
postopki in ukrepi dostopni javnosti. 

 

…temelji na osnovnih 
vrednotah, je set standardov za 
delovanje organizacije, vlade, 
podjetij in družbe. Vodi naše 
odločitve, izbire in dejanja. 
Usmerja nas v naših ravnanjih, 
ko se znajdemo na razpotju 
med različnimi vrednotami. 

Integriteta

Transparentnost

Etika



Korupcija nas ogroža, nam odvzema 
pravico do spodobnega in poštenega 
življenja.

 
Za korupcijo v družbi plačujemo vsi, čeprav 
je dostikrat nevidna in čeprav se dogaja »pri 
sosedu«. Od naše integritete, osebnosti, vzgoje 
in razmer v katerih živimo, je odvisno ali bomo 
tudi sami postali koruptivni ali bomo dejanjem 
korupcije podlegli. 



Medsebojno spoštovanje postavlja 
trdne temelje za integriteto in krepitev 
vrednot! 

 
Prepoznavanje dejanskih dejanj korupcije nas 
opremi z znanjem, kaj korupcija je. Tako korupcijo 
prepoznamo. 

Takrat, ko smo izpostavljeni situacijam kot je 
podkupovanje, prošnja za uslugo, ki presega 
naša pooblastila ali navajanje na kazniva dejanja 
jasno in glasno rečemo NE. 

Reševanja takih izzivov se tako lotimo z višjo 
stopnjo integritete. Sistem naših vrednot 
opredeljuje kdo smo in kako se obnašamo. 
Poštenost in odgovornost osvojimo in ohranimo 
povsod. Doma, na delovnem mestu, v javnosti, 
kjerkoli v družbi. 

Tudi javni funkcionarji in javni uslužbenci naj se 
zavedajo institucionalnih vrednot in integritete, 
kot profesionalne etike. 



Osebna odgovornost, predvsem pa 
razumevanje in prepoznavanje korupcije in 
dejanj povezanih z njo pripelje do rešitev.  
 
 
 
Korupcija je vsaka kršitev (tudi opustitev) 
dolžnega ravnanja uradnih oziroma 
odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki 
kršitev ali oseb, ki se lahko s kršitvijo okoristijo, 
zaradi neposredno ali posredno obljubljene, 
ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete 
ali pričakovane koristi zase ali za drugega.  
 
 
 
Korupcija je katerokoli dejavnost oseb, ki jim je 
zaupana odgovornost v javnem ali zasebnem 
sektorju, s katero kršijo svoje dolžnosti, 
ki izhajajo iz statusa javnih uslužbencev, 
uslužbencev v zasebnem sektorju, neodvisnih 
agencij in drugih razmerij te vrste, usmerjena 
je v pridobivanje kakršnihkoli nezasluženih 
koristi zase in za druge. 



Dejansko je korupcija večsmeren proces. 
Na eni strani je ponudnik koristi, na drugi 
njen prejemnik, oba se zavedata dejanja, ki 
ostane skrito. Tretji člen v verigi pa smo vsi 
mi, oškodovanci.  Vsako dejanje korupcije ni 
kaznivo dejanje, je pa neetično in škoduje 
gospodarskemu in političnemu razvoju 
družbe. Ponavadi so vpletene osebe, ki 
imajo politično in gospodarsko moč ter moč 
odločanja.



Podkupnina je ponujanje, obljubljanje, dajanje, 
sprejemanje ali nagovarjanje in spodbujanje k 
dejanju, ki je nezakonito, neetično in predstavlja 
kršitev zaupanja. Spodbude so lahko v obliki daril, 
posojil, provizije, nagrade ali druge ugodnosti. 

Nasprotje interesov je ko se soočamo z izbiro 
med dolžnostmi in zahtevami na delovnem 
mestu in njihovimi osebnimi privatnimi interesi. 
 

Dolžno ravnanje in kršitev dolžnega 
ravnanja pomeni kršitev zakonov, pod-
zakonskih predpisov in kodeksov ravnan-
ja v poslovnih ali poklicnih združenjih.  

Nepotizem je ko nekdo na uradnem 
položaju izkorišča svojo moč in 
oblast, da zagotovi delo ali uslugo 
družinskemu članu ali prijatelju, čeprav 
ta ni usposobljen ali si tega ne zasluži.  
 
 
Kronizem je širši pojem od nepotizma, ki 
obsega tudi situacije, kjer se favorizira prijatelje.  



Klientelizem  je sistem neenake izmenjave 
virov in dajanje uslug, ki temeljijo na 
izkoriščevalskem odnosu med bogatejšimi 
in/ali močnejšimi posamezniki ter 
manj premožni in šibkejšimi »klienti«.  

Izsiljevanje je posredno ali neposredno dejanje, 
s katerim nekdo, ki ima moč, žrtev prisili, da 
kaj stori ali opusti - v svojo ali tujo škodo.  

Goljufija. Gre za dejanje nekoga, ki namerno 
zavaja, da bi nepošteno in nezakonito 
pridobil finančno, politično ali drugo korist.  

Lobiranje je proces nejavnega vplivanja na 
odločanje državnih organov in organov lokalnih 
skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri 
obravnavi in sprejemanju predpisov ter drugih 
splošnih aktov. Je vsako dejanje, ki vpliva na 
upravljanje, politiko ali odločitve institucije, z 
namenom, da se pridobi določen rezultat. 



Pranje denarja. Proces prikrivanja izvora 
ali lastništva nezakonito ali nepošteno 
pridobljenega premoženja s skrivanjem v 
zakonite gospodarske ali druge aktivnosti. 

Kartelni dogovor je tajni dogovor med 
strankama v javnem ali zasebnem sektorju za 
pridobitev nezakonitega finančnega interesa z 
zavajanjem ali goljufijami.

Ničelna toleranca pomeni, da so nesprejemljiva 
vsa koruptivna dejanja in torej določena dejanja 
ne moremo tolerirati kot manj koruptivna in zato 
še sprejemljiva. 

Dostop do informacij javnega značaja. Vsakdo 
ima pravico za dostop do informacij javnega 
značaja. Vladne in državne institucije morajo 
zagotoviti javnost in odprtost delovanja.





ZA INTEGRITETO!

POSLEDICE KORUPCIJE TRPIMO VSI.

Dunajska cesta 160, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
Email:     info@integriteta.si
Telefon:  +386 5 9063 670
                www.integriteta.si


