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POVZETEK 

V magistrski nalogi je predstavljeno, kakšno je zaznavanje korupcije med uporabniki storitev 

javnih služb v Sloveniji. V ta namen je izvedena anketa na temo zaznavanja koruptivnosti 

javnih uslužbencev. Uporabljen je vprašalnik Globalni indeks korupcije, ki je bil že večkrat 

uporabljen v mednarodnih raziskavah. Ugotovitev je, da uporabniki javnih storitev v obdobju 

zadnjih dveh let ne zaznavajo velikih sprememb v stopnji korupcije. Naša raziskava in kasneje 

analiza pridobljenih podatkov je izvedena z vidika razlik med spoloma, med regijo stalnega 

prebivališča, med starostjo in med posameznimi javnimi službami. Narejena je primerjava za 

Slovenijo glede na podatke iz prejšnjih let, kakor so bili pridobljeni v dosedanjih mednarodnih 

raziskavah. 

Ključne besede: korupcija, podkupnina, javni sektor, integriteta, etika, javnomnenjske 

raziskave. 

 

SUMMARY 

In the master's thesis the perception of corruption among public utility services users in 

Slovenia is presented. To this purpose, we have conducted a survey on the topic of perceiving 

the corruption of public officials. We have used the Global Corruption Index questionnaire, 

which has been repeatedly used in international research, and it has been found out that public 

service users have not perceived major changes in the level of corruption over the past two 

years. Our research and further analyzis of the obtained data have been carried out from the 

point of view of gender differences, between the region of permanent residence, between the 

age and between individual public services. We have also made a comparison for Slovenia 

according to data from previous years, as obtained in previous international surveys. 

Key words: corruption, bribe, public sector, integrity, ethics, public opinion research. 
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1 UVOD 

Prepoznavanje pojava korupcije in njenega škodljivega vpliva na delovanje države postaja vse 

pomembnejši dejavnik uspešnosti posamezne države. V različnih mednarodnih raziskavah na 

temo korupcije lahko opazimo, da so države, ki imajo visoko gospodarsko rast in razvoj, zelo 

malo obremenjene s pojavom korupcije. Blažkova (2011) pravi, da je prisotnost korupcije v 

državi opazna na vseh ravneh, tako na ekonomski, politični, socialni kot na psihološki ravni 

posameznika. Tako zaradi koristi posameznikov prihaja do ekonomske škode, do nezaupanja v 

politične in državne inštitucije ter do padca navadnih državljanov na socialni lestvici. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V raziskavi smo se osredotočili na pojav zaznavanja korupcije v Sloveniji. Poskušali smo 

ugotoviti, kakšno je zaznavanje korupcije po posameznih statističnih regijah. Podatek o številu 

statističnih regij smo pridobili na uradni spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije 

(2015). Zanimalo nas je, kakšna je razlika med moškim in ženskim dojemanjem korupcije ter 

razlike dojemanja med različnimi starostnimi skupinami uporabnikov storitev javnih 

uslužbencev. Prav tako nas je zanimala njihova pripravljenost na ukrepanje. 

V raziskavi Vpliv zaznave korupcije na pripravljenost za njeno prijavo so Manzin idr. (2015) 

ugotovili, da je zaznavanje stopnje korupcije odvisno od več dejavnikov. Tako so izpostavili 

osebne značilnosti, osebne vrednote in moralna stališča ljudi. Poudarek v tej raziskavi je bil na 

pripravljenosti posameznikov za prijavo zaznane korupcije. Že njihova in kasneje tudi naša 

raziskava v nadaljevanju je potrdila, da so ženske bolj kritične in manj tolerantne do pojavljanja 

koruptivnosti. 

Težava v Sloveniji je po našem mnenju v tem, da se pristojni organi korupcije lotevajo z 

represivnimi ukrepi. Prepričani smo, da je za dolgoročno in vzdržno obvladovanje korupcije to 

premalo. Komisija za preprečevanje korupcije (2011−2014a) ima v svoji strategiji navedeno, 

da bo potrebno za vzpostavitev neskorumpirane družbe narediti še veliko v smeri preventivne 

dejavnosti in ozaveščanja javnosti. Osnovna pogoja za uspešen boj proti politični korupciji in 

ostalim protizakonitim aktivnostim v javnem sektorju sta vzpostavljanje integritete in 

transparentnosti (Dobovšek 2008). 

Drugo težavo pa vidimo v tem, da je merjenje korupcije zelo zahtevno in ne sloni na trdnih 

empiričnih rezultatih. Zanašamo se lahko le na mnenja oziroma zaznavanja skupine ljudi, ki 

bolj ali manj poznajo razmere in delovanje javnih služb. Torej so že imeli opravke z zaposlenimi 

v javnih službah ali pa so v njih sami zaposleni. Kakor merjenje, je tudi dokazovanje korupcije 

zelo zahtevno in težko dokazljivo. 
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1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Osnovni namen naloge je na podlagi vzorca med uporabniki storitev javnega sektorja ugotoviti 

stopnjo zaznane korupcije v javnem sektorju Slovenije. Primarne podatke, ki smo jih pridobili 

z anketo, želimo povezati s teoretično razlago pojava, zaznavanja in širitve korupcije.  

Cilji teoretičnega dela naloge so pojasniti pojem korupcije, osvetliti vzroke za pojav in njene 

posledice. Preverili smo, katere tovrstne analize so že bile narejene. Njihove rezultate želimo 

primerjati z našimi. Predstavljamo tudi nekatere izmed do sedaj uporabljenih metod merjenja 

koruptivnosti. Poiskali smo mnenja različnih avtorjev in strokovnjakov s področja ekonomije, 

psihologije, sociologije in prava ter na tej podlagi s pomočjo primarno zbranih podatkov 

analiziramo zastavljene hipoteze. 

Cilji empiričnega dela so raziskati, v kolikšni meri uporabniki zaznavajo prisotnost korupcije v 

službah javnega sektorja. Najprej nas zanima, ali je ocena zaznane spremembe korupcije 

odvisna od statistične regije stalnega prebivališča. Nato preverjamo, ali je zaznavanje 

spremembe  korupcije odvisno od starosti anketiranih. Zanima nas sprememba stopnje 

zaznavanja korupcije glede na spol vprašanih. Kot zadnje pa ugotavljamo, ali se stopnja 

zaznavanja korupcije med posameznimi javnimi službami razlikuje. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Naša temeljna teza pravi, da v Sloveniji korupcija v javnih službah obstaja in njena stopnja še 

narašča. Temeljno tezo smo testirali z naslednjimi štirimi hipotezami: 

Hipoteza 1: Zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji je odvisno od statistične regije 

stalnega prebivališča. 

Socialni, družbeni in ekonomski položaj prebivalcev Slovenije se razlikuje glede na statistično 

regijo stalnega prebivališča. V veliki meri je odvisen od razvitosti posameznega območja. V 

poročilu Inštituta za socialno varstvo (Trbanc 2016) je zapisano, da so regije z najslabšo 

socialno sliko Podravska, Koroška in Zasavska regija. Pričakujemo, da bodo prebivalci manj 

razvitih področij ocenili, da se stopnja korupcije v Sloveniji povečuje. To povezujemo s 

splošnim nezadovoljstvom z njihovim ekonomskim in socialnim položajem v družbi. 

Hipoteza 2: Zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji se razlikuje glede na starost 

uporabnikov. 

Na splošno velja, da so mladi bolj kritični do razmer v družbi, zato pričakujemo, da bodo mlajši 

izrazili svoje mnenje v smeri povečevanja korupcije v državi.  

Hipoteza 3: 

Moški v povprečju zaznavajo manjšo spremembo stopnje korupcije kot ženske. 
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Ženske so tudi v današnjih modernih časih emancipacije, glede na svoj ekonomski položaj v 

družbi, v slabšem položaju kot moški. Po podatkih SURS (2016) je v letu 2015 povprečna 

mesečna plača ženske dosegla slabih 95 % povprečne mesečne plače moškega. S tega vidika 

smo pričakovali, da se bodo odgovori žensk bolj kot odgovori moških nagibali k zaznavanju 

povečanja stopnje korupcije v državi. 

Hipoteza 4: 

Stopnje korupcije v različnih javnih službah se med seboj razlikujejo. 

»Živimo v svetu, ki so ga zavzeli mediji, ti pa stvarnosti ne odslikavajo več, temveč jo 

oblikujejo,« pravi Cencljeva (2008). Mediji so vsakodnevno polni informacij o različnih 

odkritjih primerov korupcije. Tiste službe, o katerih se ne piše in govori, so ljudem manj 

poznane in bolj skrite kot tiste, o katerih je govora vsak dan. Zato pričakujemo, da je vpliv 

medijev na javno mnenje precejšen in da ljudje s tega vidika tudi ocenjujejo različno stopnjo 

koruptivnosti med posameznimi javnimi službami. Vključenih je 12 različnih javnih služb. 

1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

V teoretičnem delu skozi prebiranje literature, virov in zakonov analiziramo literaturo in 

sekundarne podatke. Uporabljeni sta metodi deskripcije in kompilacije. Pojasnjeni so 

posamezni pojmi, ki so neposredno povezani s temo naše naloge, in sicer korupcija, lobiranje, 

integriteta, etika ter interesna organizacija. Predstavljeno je poslanstvo in delovanje organizacij 

za boj proti korupciji. Proučili smo vpliv javnosti in medijev v boju proti korupciji. 

Predstavljamo, kaj je tisto, kar vpliva na posameznika, da podleže korupcijskim pritiskom. 

Zakaj posameznik sprejme podkupnino oziroma zakaj je posameznik pripravljen ponuditi 

podkupnino? Opisani so vzvodi in posledice pojava korupcije. Navedeni so primeri medijsko 

odmevnih koruptivnih dejanj v Sloveniji. Pri pojasnitvi pojava korupcija so nam za podlago 

tudi zakonske določbe in predpisi. 

V empiričnem delu je za osnovo pridobivanja relevantnih primarnih podatkov uporabljena 

spletna anketa 1-Ka, ki je bila aktivna od aprila do junija 2016. Izbrali smo anketni vprašalnik 

»Globalni indeks korupcije«, ki je bil že večkrat uporabljen pri mednarodnih raziskavah in ga 

posredovali na približno 1500 elektronskih naslovov izbranih prebivalcev Slovenije, ki so 

objavljeni na različnih poslovnih in privatnih spletnih straneh. Ker smo želeli dobiti čim bolj 

relevantne podatke, smo upoštevali, da ima Slovenija 12 statističnih regij, in skušali zajeti čim 

bolj reprezentativen vzorec. Pridobljene podatke smo statistično analizirali v računalniškem 

programu Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

Z uporabo metod deskriptivne statistike smo prikazali vzorec oziroma demografske značilnosti 

anketiranih v povezavi z izbrano tematiko. Uporabili smo računalniška programa Excel in 

SPSS, kamor smo podatke vnesli v obliki podatkovne datoteke. Za prikaz podatkov smo 
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uporabili frekvenčno porazdelitev, modus, mediano, standardni odklon, standardno napako ter 

grafično predstavitev. Hipoteze smo preverjali z ustreznimi statističnimi testi (analiza variance 

ANOVA, t-test za neodvisne vzorca in t-test za odvisne vzorce).  

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Naredili smo konkretno analizo mnenja anketiranih glede zaznane stopnje korupcije na 

področju Slovenije. Glede na to, da smo z anketnim vprašalnikom nagovorili posameznike 

preko e-pošte, smo predvidevali, da se vsaj polovica naslovnikov vabilu ne bo odzvala. To 

pripisujemo dejstvu, da vlada naveličanost in zasičenost e-poštnih predalov s podobnimi e-

poštami, ki ljudem jemljejo dragoceni čas. Predvidevali smo tudi, da bo pri nekaterih prisoten 

strah pred razkritjem identitete. Veliko posameznikov se o tej občutljivi temi ne želi 

izpostavljati in javno govoriti o tem, ker se bojijo posledic, čeprav je bila anonimnost izrecno 

zagotovljena. 

Potrebno je bilo upoštevati občutljivost trenutka izvajanja raziskave. S tem mislimo na trenutno 

stanje zadovoljstva v državi s socialnim statusom, političnim stanjem in podobno. To so vse 

dejavniki, ki vplivajo na mnenje anketiranih oziroma širše javnosti. 

Vsebinsko omejitev naše raziskave je predstavljalo tudi dejstvo, da smo pri raziskavi zajeli le 

tiste prebivalce Slovenije, ki uporabljajo internet oziroma imajo javno objavljene elektronske 

naslove. Tako nam je izključno spletno anketiranje predstavljalo po eni plati metodološko 

omejitev, saj anketnih vprašalnikov nismo prejeli za obdelavo v papirni obliki, ampak izključno 

v elektronski obliki, po drugi plati pa je bila to za nas prednost, saj tako praktično nismo imeli 

nobenih stroškov, hkrati pa smo pridobili na času pri distribuciji anket in pridobivanju 

odgovorov direktno v računalniški sistem. 
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2 POJASNITEV POJMOV 

Za lažje razumevanje problematike smo za začetek zbrali nekaj definicij, pojasnil in razlag 

posameznih pojmov, ki jih bomo v nadaljevanju raziskave uporabljali. Potrebno je dodati, da 

je izbrana tematika v današnjem času izredno aktualna. Veliko se je o njej začelo pisati, vse več 

je opravljenih raziskav na to temo. Vendar je v javnosti prisotnih veliko raznoraznih ugibanj in 

natolcevanj. Zato je težko pridobiti in zbrati prave oziroma verodostojne podatke, ki jih je 

konkretno za Slovenijo zaenkrat še zelo malo. 

2.1 Korupcija 

Razlag za pojasnitev pojma korupcija je precej. Ker gre za kompleksen pojav, ki je v različnih 

družbah različno sprejet in obravnavan, se posledično tudi posamezne razlage med seboj precej 

razlikujejo. Vsem pa je skupno to, da gre za nezakonit pojav v družbi, katerega vzrok je vedno 

povezan z neko koristjo za določeno osebo ali določeno skupino ljudi. 

Korupcija (lat. corruptus ali pokvarjen) po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) 

pomeni »dajanje ali sprejemanje nagrad zaradi hitrejšega, ugodnejšega, navadno nezakonitega 

reševanja uradnih zadev«. Pojem je slabšalni. Pomeni tudi »moralno izprijenost in 

pokvarjenost, navadno zaradi dajanja ali sprejemanja nagrad«.  

Klasična definicija označuje korupcijo kot »zlorabo javnega položaja za pridobitev zasebne 

koristi« (Transparency International 2016b). Ta definicija velja zgolj za javni sektor in se 

nanaša na zaposlene v javnem sektorju. Ker pa se korupcija pojavlja tudi v zasebnem sektorju, 

lahko uporabimo širšo razlago pojma, ki je zapisana v Zakonu o integriteti in preprečevanju 

korupcije (ZIntPK Uradni list RS št. 45/2010): »Korupcija je vsaka 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.« 

Korupcija je ilegalna ali nemoralna ekonomska aktivnost, pri kateri gre za nezakonito 

prejemanje finančnih sredstev, materialnih sredstev ali nematerialnih koristi (Rimsky 2005). 

Tukaj se v naši raziskavi prvič srečamo z delitvijo korupcije glede na vrsto koristi. 

Begović (2005) pravi, da korupcije ne bi bilo, če ne bi bilo pristranskosti, torej, če se ljudje pri 

vrednotenju ne bi ravnali po osebnih nagnjenjih in interesih. Iz tega lahko povzamemo, da je 

tudi sam pojem korupcije težko definirati in ga postaviti v določen okvir. Težko je natančno 

opredeliti, kje je meja med darili iz hvaležnosti in darili iz pričakovanja neke koristi. Tukaj 

trčimo v moralne in etične vrednote posameznika. Glede na to se zvišuje oziroma znižuje meja 

med darili in podkupnino, kakor jo ocenjujejo posamezniki oziroma širša javnost. 
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Po Beckerju (1968) lahko korupcijo ukinemo samo, če ukinemo tudi državo. Vendar pa 

sodobna družba ne more živeti brez države. S tem hoče povedati, da je človeštvo na takšni ravni 

razvoja, da za svoj obstoj nujno potrebuje neko obliko organiziranega vodenja množice. 

»Številnejši so zakoni, bolj pokvarjena je vlada« je že daleč v zgodovini izrekel rimski voditelj 

Tacitus (BrainyQuote.com 2001-2018, po Tacitus)1. V tem citatu se tudi danes kaže moralnost 

in etičnost družbe. Deluje po principu, kar ni prepovedano, je dovoljeno. Ta izrek kaže nesporno 

dejstvo o naravi človeka ter o njegovi pohlepni želji po bogastvu. 

Iz zgornjih definicij ugotavljamo, da lahko o korupciji govorimo, kadar se dogajajo določene 

nepravilnosti v javnem sektorju, z namenom pridobitve neke koristi za posameznika ali skupine. 

Korupcija se lahko pojavlja med zaposlenimi samimi ali med zaposlenimi v odnosu do ostale 

javnosti. 

2.1.1 Oblike korupcije oziroma koruptivnih dejanj 

Van Duyne (1997) je glede na pojavne oblike kategoriziral korupcijo po sektorjih: javni, 

zasebni in politični. Tako pravi, da se znotraj javnega sektorja pojavlja le korupcija v javnem 

okolju. Znotraj zasebnega sektorja se pojavlja korupcija v javnem in zasebnem okolju. V 

političnem sektorju pa se korupcija pojavlja v javnem, zasebnem in političnem okolju. Iz tega 

lahko sklepamo, da je zaradi svoje prepletenosti najbolj nevarna politična korupcija. Problem 

politične korupcije je zelo širok, nevaren in težko dokazljiv. Posledica pa je upadanje zaupanja 

v politiko in politične stranke (Dobovšek 2008). 

Begović (2005) deli korupcijo glede na materialne in nematerialne koristi udeležencev. Kot 

najbolj razširjena razlaga korupcije velja prejemanje denarja v zameno za neko korist. Vendar 

pa dobiček lahko pomeni tudi dajanje dragih daril ali različnih uslug. Sem spadajo tudi na 

primer drag nakit za žene ali dobre službe za otroke. Prav tako poudarja, da lahko ima dajanje 

in prejemanje podkupnine različen časovni okvir. Vzroki za korupcijo pa so vedno povezani z 

neko ekonomsko koristjo. Za tistega, ki podkupuje, je to vedno neke vrste naložba. 

Korupcijo lahko delimo tudi glede na vrsto koristi oziroma na nivo pojava. Lahko gre za majhne 

usluge, drobna darila ali izkoriščanje osebnih poznanstev za doseganje neke majhne koristi. V 

tem primeru govorimo o drobni korupciji, ki jo zelo težko ločimo od običajne zahvale in 

pozornosti v okviru neke ožje skupine ljudi. Menimo, da je tovrstno korupcijo pravzaprav 

nemogoče izkoreniniti. Prav zaradi tega je v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije 

(Uradni list RS št. 45/2010) zapisano, do katere vrednosti lahko govorimo o darilu v znak 

zahvale, kje so meje. Po Penku (2003) je v Sloveniji največji problem velika korupcija. Le ta 

se dogaja na najvišjih nivojih in se njeni učinki za davkoplačevalce pokažejo šele kakšno leto 

kasneje v obliki kakšnega novega prispevka ali davka. Veliko korupcijo imenujemo tudi 

                                                 
1 Podatki o primarnem viru niso navedeni. 
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sistemska korupcija in je simptom organiziranega kriminala. Vehovar (2012) pravi, da gre pri 

sistemski korupciji za stanje v družbi, kjer na političnem ali ekonomskem vrhu prevladujejo 

posamezniki ali manjše skupine, ki na račun večine in za svoje koristi obvladujejo razmere, tudi 

če pri tem kršijo temeljne človekove pravice. 

Dejanja, ki jih TI Slovenia (b. l.) opredeljuje kot koruptivna, se v javnem sektorju najpogosteje 

pojavljajo v naslednjih oblikah: 

- Jemanje ali dajanje podkupnine. Podkupovanje po SSKJ pomeni »mazati koga z darili, 

denarjem«. O najbolj poznani obliki podkupovanja govorimo, kadar javni uslužbenci, ki imajo 

stik s strankami, sprejmejo za svoje neopravljeno delo darilo direktno od stranke. V 151., 157., 

241., 242., 261. in 262. členu Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB2 Uradni list RS št. 50/2012) je 

takšno dejanje zavedeno kot »uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za koga drugega 

zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take 

koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, 

ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti, ali kako drugače zlorabila svoj 

položaj, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju«. 

- V ZIntPK je »nasprotje interesov« opisano kot »okoliščine, v katerih zasebni interes uradne 

osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih 

javnih nalog«. 

- Zaposleni v javnem sektorju kot uradna oseba zlorabi svoj položaj ali uradne pravice, kar je v 

257. členu KZ-1-UPB2 opredeljeno kot »uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi 

ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, 

izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti«. Z 

drugimi besedami gre za dolžno ravnanje ali kršitev dolžnega ravnanja. 

- Goljufija je po SSKJ »okoriščanje z oškodovanjem koga ali z zavajanjem v zmoto«. Po KZ-

1-UPB2 se kaznuje oseba, ki, »zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila protipravno 

premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih 

okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega 

premoženja kaj stori ali opusti«. 

- Izsiljevanje po SSKJ pomeni »hoteti s silo priti do česa ali s silo dosegati, da kdo kaj naredi, 

pove«. V primeru uradne osebe to enostavno pomeni, da pri opravljanju dela uporabi grožnjo 

ali katero drugo nedovoljeno sredstvo za dosego neke nepremoženjske koristi. 

- Sprejemanje koristi ali dajanje daril za nezakonito posredovanje je v 263. in 264. členu KZ-

1-UPB2 zapisano »kdor izrabi svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posreduje, 

da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno 

dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti«. 

KPK (2015) v svoji Oceni stanja za leto 2014 navaja smernice ocenjevanja stopnje korupcije, 

ki se naslanjajo na pet oblik korupcije glede na nivo pojavljanja. To so cestna korupcija, 

upravna korupcija, korupcija belih ovratnikov, sistemska korupcija in kot najvišja stopnja 

korupcija ustroja. Kot najnižji nivo se pojavlja tako imenovana cestna korupcija, ki se pojavlja 

na primer s podkupovanjem policistov in občinskih redarjev. Upravna korupcija se pojavlja 
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med nižjimi državnimi uradniki ter uradniki na lokalnih upravnih enotah ter uporabniki teh 

storitev pri pridobivanju raznih upravnih dovoljenj. S korupcijo belih ovratnikov se običajni 

ljudje ne srečujejo, saj se dogaja med pomembnimi višjimi uradniki in pomembnimi 

profesionalci. O sistemski korupciji govorimo, kadar gre za povezave med visokimi politiki in 

elitnimi predstavniki iz gospodarstva. Najhujša oblika je korupcija ustroja, kadar je celotno 

delovanje državnih organov pod vplivom močnejših subjektov, tako domačih kot tujih. Gre 

izključno za ekonomske motive in dejansko odpovedo vsi nadzori družbenih elit (Praprotnik 

2014). 

2.1.2 Psihološki vidik korupcije 

Stari rek pravi: »Priložnost dela tatu.« Mnogo ljudi je nepoštenih, mnogo ljudi goljufa, ponudi, 

vzpodbuja ali vzame podkupnino, če se pokaže priložnost, vendar večina ne gre čez mejo 

oziroma so te podkupnine manjše. To pa zato, ker vsak zase rad verjame, da je pošten. Prav 

tako se zdi, da je manj sumljiv. Ugotovili so tudi, da bolj kot je podkupnina oddaljena od denarja 

v fizični obliki, več je je. Pa tudi, da zgledi vlečejo. Še posebej, če prihajajo z vrha hierarhične 

lestvice. Potem se tudi meje sprejemljivega in poštenega premaknejo. Hkrati se poraja vprašanje 

pristranskosti do tistih, od katerih smo že imeli kakšno korist (Ariely, Kodrič in Rugelj 2013). 

Če bi bila koruptivna dejanja ustrezno in redno sankcionirana, bi to do neke mere delovalo tudi 

kot preventiva. Drugi vidik pa predstavlja predpostavka, da bi zaposleni v javnih službah ne 

podlegali skušnjavam ali grožnjam, če bi bilo njihovo delo ustrezno vrednoteno, plačano in 

cenjeno. 

2.1.3 Pravne podlage za odkrivanje in preprečevanje korupcije 

ZIntPK »z namenom krepitve delovanja pravne države določa ukrepe in metode za krepitev 

integritete in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje 

nasprotja interesov«. Prav tako opredeljuje, kaj je KPK, kako deluje, kakšne so njene 

pristojnosti in kakšna sredstva za sankcioniranje ima na voljo. III. del je namenjen zaščiti 

prijaviteljev. V IV. delu je natančno opredeljeno, kakšna in koliko vredna darila so dovoljena. 

Darila nad vrednostjo 75 € je potrebno napisati na seznam prejetih daril, ki ga je potrebno do 

konca marca za preteklo leto oddati KPK. Ta darila postanejo državna last. 

V 14. čl. ZIntPK je zapisano, da »je pogodba nična, če v njej kdo v imenu ali na račun druge 

pogodbene stranke predstavniku organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za 

opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, s katerim je organizaciji iz 

javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 

predstavniku organa«. V pogodbe poslov organizacij javnega sektorja v vrednosti nad 10.000 

€ (brez DDV) je obvezno zapisati protikorupcijsko klavzulo. 
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KZ-1-UPB2 v 24. členu natančno definira posamezno kaznivo dejanje in predpisuje sankcije: 

»Kriv je storilec, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja prišteven in je ravnal z naklepom ali iz 

malomarnosti, pri tem pa se je zavedal ali bi se moral in mogel zavedati, da ravna v nasprotju s 

pravom, in če niso podani razlogi, ki izključujejo krivdo.« KZ-1-UPB2 izrecno ne navaja 

dejanja korupcija. Vendar pa določa več kaznivih dejanj, ki jih lahko razumemo kot korupcijo. 

17. poglavje navaja kazniva dejanja zoper volilno pravico in volitve, in sicer zapoveduje, da 

nihče ne sme kakorkoli vplivati na prosto odločitev volivcev (151. člen) ter tudi, da je dajanje 

in sprejemanje podkupnin pri volitvah kaznivo (157. člen). V 25. poglavju KZ-1- UPB2 navaja 

kazniva dejanja zoper pravni promet, kamor lahko umestimo tudi ponarejanje listin (251. člen), 

overitev lažne vsebine (253. člen) in izdajo ali uporabo lažnega zdravniškega ali veterinarskega 

spričevala (255. člen). 26. poglavje konkretno navaja kazniva dejanja za javni sektor. Kot prvo 

kaznivo dejanje je zapisana zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen). Zlorabo 

položaja lahko povežemo tudi s koruptivnimi dejanji, kadar na uradno osebo s ponujeno 

oziroma dano podkupnino vpliva druga oseba ter tako zavestno povzroči oškodovanje javnih 

sredstev (257.a člen) pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z 

njimi. V 259. členu se srečamo s ponareditvijo ali uničenjem uradne listine, knjige, spisa ali 

arhivskega gradiva ter v 260. členu izdajo tajnih podatkov. 261. in 262. člen prepovedujeta 

jemanje in dajanje podkupnine, 263. in 264. člen pa prepovedujeta sprejemanje koristi in 

dajanje daril za nezakonito posredovanje. 

Zakon o prekrških (ZP-1 Uradni list RS št. 29/2011) definira prekršek, ki je za razliko od 

kaznivega dejanja, ki je lahko določeno samo z zakonom, lahko določen tudi z uredbo ali 

odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Najpogostejša sankcija s področja korupcije je 

izločitev iz postopka javnega naročanja, kadar gre za nepristransko odločitev o izbiri izvajalca 

ali dobavitelja. »Sodišče sme izreči sankcijo izločitve iz postopka javnega naročanja, če je 

storilec storil prekršek na področju javnega naročanja in je ta sankcija določena v zakonu, ki 

ureja področje javnega naročanja.« (ZP-1 25.a člen) Kadar se v pravnem postopku ugotovi s 

prekrškom pridobljena premoženjska korist (28. člen), se ta odvzame ter sankcionira z 

določbami KZ-1-UPB2. 

V Poslovniku KPK (Uradni list RS št. 24/2012) je natančno opredeljena vloga, organiziranost 

in delovanje KPK. V njem je zapisano, da je KPK samostojen in predvsem neodvisen organ. 

Poslovnik določa, na kakšen način KPK lahko oziroma mora izpolnjevati svoje zakonsko 

določene naloge na področjih preprečevanja in omejevanja korupcije, nasprotja interesov, 

krepitve integritete in transparentnosti javnega sektorja ter pravne države. V pristojnosti KPK 

je, da vodi postopek odločanja o upravni zadevi, hitri prekrškovni postopek in postopek zaradi 

suma korupcije. 

Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (RePKRS Uradni list RS št. 

85/2004) je pravni akt, ki ga je leta 2004 sprejel Državni zbor z namenom postopne in 

premišljene aktivnosti predvsem v smeri preventivnih ukrepov proti korupciji. Predpostavke 
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pri uveljavljanju ukrepov so spoštovanje Ustave Republike Slovenije in zagotavljanje 

človekovih pravic in svoboščin ter politična volja za sodelovanje širše javnosti ne glede na 

politično pripadnost. Dokument predvideva, da je v Sloveniji še pravi čas za sprejetje ustreznih 

strategij v preventivnem boju proti korupciji, ki škoduje tako državljanom kot državi. Ker 

primanjkuje realnih podatkov o dejanski stopnji korupcije, je težko narediti pravilno oceno 

problematike. Osnovni namen resolucije je vplivati na stopnjo protikoruptivne miselnosti na 

osebni in družbeni ravni. 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev (Uradni list RS št. 

73/2010) v zvezi s sprejemanjem daril iz leta 2010 določa, kako ravnati s prejetimi poslovnimi 

darili, kako voditi sezname teh prejetih daril ter kaj pri sprejetju daril ni dopustno oziroma ni v 

skladu s pravilnikom. Notranji nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvajajo predstojniki 

organov, zunanji pa KPK. 

Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1 Uradni 

list  RS št. 20/2006) določa, da kdor poklicno opravlja delo funkcionarja, v istem časovnem 

obdobju ne sme opravljati tudi kakšne druge pridobitniške dejavnosti za zasebne namene več 

kot za petino delovnega časa, pa še to ne, če bi s tem ogrožal svojo nepristranskost. Poklicni 

funkcionarji morajo zato na začetku in na koncu svoje poklicne kariere komisiji predložiti 

podatke o svojem premoženjskem stanju, ki s tem postane javno dostopna informacija. Prav 

tako je funkcionar dolžan poročati o svojem premoženju na vsaki dve leti v času opravljanja 

funkcije. 

2.1.4 Domače organizacije za odkrivanje in preprečevanje korupcije 

KPK je leta 2004 nadomestila Urad za preprečevanje korupcije in je organizirana kot del 

javnega sektorja. Je samostojna in neodvisna organizacija, katere glavna naloga je zagotavljanje 

»krepitve delovanja pravne države, določanje ukrepov in metod za krepitev integritete ter 

transparentnosti in za preprečevanje korupcije ter preprečevanje in odpravljanje nasprotja 

interesov.« Podatki o njeni namembnosti in delovanju so javno dostopni na njihovi uradni 

spletni strani (KPK 2011-2018a). Njihova vizija je ničelna toleranca do korupcije ter enake 

možnosti in blaginja za vse. V svojem delovanju je že uspešno vzpostavila določene 

preventivne in nadzorne mehanizme. Med preventivnimi mehanizmi navajajo implementacijo 

načrtov integritete, aplikacijo Supervizor ter izobraževanja in usposabljanja strokovne in širše 

javnosti. Med nadzornimi mehanizmi pa so najpomembnejši vodenje registra lobistov, 

nadziranje premoženjskega stanja funkcionarjev, register daril in drugi.  

KPK ima določene pristojnosti pri preiskovanju sumov na koruptivna dejanja, vendar nima 

policijskih pooblastil. Za preiskovanje domnevnih koruptivnih dejanj ne uporablja policijskih 

postopkov. To pomeni, da mora tesno sodelovati s policijo in tožilstvom. 
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Na spodnji sliki lahko vidimo, kako je KPK organizirana ter kako poteka hierarhija v 

organizaciji. Glede na njene naloge in pristojnosti je organizirana v dveh vejah. Prvo vejo 

predstavlja Služba za nadzor in preiskave ter drugo vejo Center za integriteto in preventivo. 

 
 

 

Slika 1: Organigram KPK 

Vir: KPK 2011−2014b. 

KPK se zaveda mednarodne razširjenosti problema korupcije in aktivno sodeluje z 

mednarodnimi organizacijami kot so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD), Organizacija združenih narodov (OZN), Svet Evrope, Skupina držav Sveta Evrope za 

boj proti korupciji (GRECO), Organizacija Evropskih partnerjev v boju proti korupciji in 

Mednarodna akademija za boj proti korupciji. 

TI Slovenia – Društvo integriteta je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v Sloveniji 

pod okriljem mednarodne organizacije TI od leta 2009. Sodeluje pri različnih domačih in 

mednarodnih projektih, ki jih izbira neodvisno. Njena naloga je predvsem ozaveščanje 
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strokovne in širše javnosti o škodljivih posledicah korupcije. Pomaga vzpostavljati mehanizme 

za integriteto v njihovem ožjem in širšem okolju ter pomaga žrtvam korupcije (TI Slovenia 

2018a). Vrednote TI Slovenia so transparentnost, odgovornost, integriteta, solidarnost, pogum, 

pravičnost, demokratičnost in poštenost (TI Slovenia 2018b). Eden izmed njihovih 

pomembnejših projektov ta hip je Dijaki z(a) integriteto. TI Madžarska in TI Slovenia sta izdali 

priročnik za učitelje. Njihov cilj je vključiti izobraževanje za povečanje integritete v učni načrt 

za srednješolsko izobraževanje (TI Slovenia 2016). 

2.1.5 Mednarodne organizacije za odkrivanje in preprečevanje korupcije 

Slovenija je leta 2004 postala suverena članica Evropske unije, kar ji je prineslo tudi določene 

mednarodne dolžnosti in obveznosti za ustrezen položaj v mednarodni družbi. Ena izmed teh 

je spremljanje oziroma ukrepanje na področju odkrivanja in preprečevanja korupcije tako doma 

kot v mednarodnih navezah. Pri tem se povezuje in sodeluje z ostalimi evropskimi in 

svetovnimi organizacijami, ki so bile ustanovljene z istim namenom. 

TI ima sedež v Berlinu v Nemčiji. Ustanovljena je bila leta 1993 z namenom povezati 

organizacije posameznih držav v boju proti korupciji. Krovna organizacija združuje preko 100 

organizacij po celem svetu. Svojim podpornicam nudi brezplačno pravno pomoč pri 

preprečevanju in odkrivanju ter dokazovanju primerov korupcije. 

Na spodnji sliki lahko z modro obarvanimi državami vidimo, da enote TI pokrivajo praktično 

cel svet. Države, ki še nimajo svoje enote TI, so v manjšini in jih na sliki lahko vidimo obarvane 

v sivo (TI 2017). 

 

Slika 2: Prisotnost TI v svetu 

Vir: TI 2017. 
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Na uradni spletni strani European Commission (2018a) najdemo podatke o njenem nastanku in 

njeni vlogi pri delovanju EU. Evropska komisija s sedežem Belgiji, ki je bila ustanovljena leta 

1993 na Nizozemskem, je izvršni organ EU. Njena najpomembnejša naloga je odgovornost za 

pripravo predlogov nove evropske zakonodaje, in sicer predvsem na tistih področjih, ki jih ni 

bilo mogoče učinkovito sprejeti na nacionalni ravni. Odgovorna je za izvajanje odločitev Sveta 

Evropske unije in Evropskega parlamenta. Dodeljuje sredstva EU in nadzira porabo v okviru 

Računskega sodišča. Prav tako zastopa EU na mednarodni ravni. 

OECD je praktično nastala že leta 1948 kot Organizacija za evropsko ekonomsko sodelovanje 

in se leta 1961 preimenovala in posodobila v današnjo organiziranost. Njen sedež je v Parizu v 

Franciji. Osnovni razlog za obstoj organizacije je svetovanje in usklajevanje politik 34 držav 

članic v zvezi z gospodarsko rastjo, zniževanjem brezposelnosti in z boljšim življenjskim 

standardom državljanov. Članstvo prinaša državam boljše možnosti za medsebojno 

gospodarsko sodelovanje ter možnost medsebojne izmenjave izkušenj in dobrih praks 

gospodarjenja. Eden izmed njenih organov je tudi Direktorat za finance in podjetništvo, ki ima 

v svoji sestavi med ostalimi tudi delovno skupino za preprečevanje podkupovanja v 

mednarodnih poslovnih transakcijah (Ministrstvo RS za zunanje zadeve 2017).  

Leta 2001 se je petnajst takratnih držav članic EU povezalo z Organizacijo evropskih partnerjev 

v boju proti korupciji (EPAC) kot neformalno navezo Evropskih partnerjev. Danes po podatkih 

na uradni spletni strani KPK (KPK 2011-2018c) v boju proti korupciji združuje že 63 

organizacij iz 33 evropskih držav, ki so članice Sveta Evrope in omogoča lažjo obravnavo in 

odkrivanje čezmejnih primerov korupcije. Leta 2008 se je med državami članicami EU 

oblikovala še formalna mreža Evropsko združenje za preprečevanje korupcije (EACN), ki 

povezuje vse državne organe, službe in agencije, ki delujejo v boju proti korupciji v 28 državah 

članicah EU. Večina držav je članica obeh organizacij. 

IACA je Mednarodna akademija za boj proti korupciji s sedežem v Laxenburgu v Avstriji. 

Ustanovljena je bila leta 2010 z namenom izobraževanja, usposabljanja za poklice in 

raziskovanje na področju boja proti korupciji, delovati pa so začeli naslednje leto. V Sloveniji 

je za sodelovanje z organizacijo pristojna KPK (KPK 2011−2014c). 

2.2 Integriteta in etika 

Danes družbo razlagamo kot družbo polno znanja in trajnostnih vrednot. V razvitem svetu je že 

prišlo na plano spoznanje, da brez moralnih in etičnih vrednot ne bomo oblikovali trajne bodoče 

družbene blaginje. Pri tem ni dovolj, da jih samo poznamo. Potrebno jih je vgrajevati v 

vsakodnevno delovanje, potrebno jih je vključiti v izobraževalne sisteme, potrebno je razviti te 

vrednote pri mladih. To je edina rešitev za človeštvo oziroma rešitev za enakost pravic in 

obveznosti za vse, ne glede na raso, barvo polti, spol, družbeni položaj, versko pripadnost … 

(Musek 2014). 
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ZIntPK v 4. členu pojasnjuje pojem integritete kot pozitivno vrednoto poštenega delovanja 

oziroma kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri 

preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga 

pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi 

kodeksi«.  

Sam pojem etika in etičnost pogosto povezujemo s pojmom integriteta. Po SSKJ etika 

predstavlja »moralna načela oziroma norme ravnanja v določenem poklicu«. »Veličina človeka 

se kaže v preseganju biti zgolj za sebe, torej v odprtosti biti tudi za drugega,« pravi Kovačič 

Peršin (2012). Od tu naprej se oblikujejo vrednote, ki so v korist vsemu človeštvu. Smo pred 

zgodovinsko nalogo ohranitve človeštva kot takega. Moralno ravnanje bi moralo postati edino 

sprejemljivo in brezpogojno. Etičnost pomeni torej tudi skrb in hkrati odgovornost za drugega. 

Vrednote niso zapisane v genih, so privzgojene. Zato bi nujno morali poskrbeti za širjenje 

moralnih in etičnih načel in vedenj v človekovo življenje že od rane mladosti. Predvsem pa bi 

morali dati poudarek na vrednote pri poučevanju razmišljajočega mladostnika, tako na teorijo 

kot na zgled (Kovačič Peršin 2012). 

2.3 Lobiji 

Po SSKJ je lobij »neformalna skupina ljudi, ki si prizadeva uveljaviti svoje politične interese.« 

Po ZIntKP v 4. členu je lobist tisti, ki opravlja lobiranje in je vpisan v register lobistov ali pa je 

zaposlen pri interesni organizaciji, za katero lobira oziroma je njen zakoniti ali izvoljeni 

predstavnik. Lobiranje pomeni vplivanje na odločanje pri pripravi in sprejemanju predpisov in 

na odločanje državnih in drugih javnih organov. Lobiranje je zakonsko dovoljeno in po novem 

tudi regulirano in registrirano. Stik med lobistom in lobirancem mora biti nejaven, namen 

vplivanja mora biti v zadevah javnega pomena in vplivanje se izvaja v interesu in za ime neke 

interesne organizacije (KPK 2011a). 

2.4 Interesne organizacije 

Organizacija je po SSKJ »skupnost ljudi z določenim skupnim ciljem, programom«, interes pa 

»nekaj, kar je in predstavlja komu določeno vrednoto; korist«. Če povzamemo po ZIntKP, je 

interesna organizacija »pravna oseba zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združenja 

fizičnih ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja«. V 

Sloveniji pod uradno priznane interesne organizacije štejemo: gospodarske zbornice in 

združenje delodajalcev, sindikate, zveze oziroma konfederacije sindikatov, poklicne 

organizacije obrtnikov, poklicne organizacije kmetov, poklicne organizacije drugih 

samostojnih poklicev, univerze, visoke in višje šole, poklicne organizacije pedagoških 

delavcev, poklicne organizacije raziskovalcev, poklicne organizacije kulturnih in športnih 

delavcev, poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev in poklicne 
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organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva (Državna volilna komisija 

Uradni list RS št. 51/2017). 

2.5 Predstavitev služb javnega sektorja 

Javni sektor so preprosto povedano tiste javne službe, ki porabljajo skupna (davkoplačevalska) 

sredstva za uresničitev skupnih ciljev državljanov. Cilj ni dobiček teh organizacij, ampak boljše 

življenje vseh državljanov. S skupnimi sredstvi je potrebno ravnati v skladu z načeli 

ekonomičnosti, z načeli dobrega gospodarja ter z načelom odgovornosti za rezultate, je zapisano 

v II. poglavju Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF Uradni list RS št. 40/2012). 

Po Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007, 65/2008, 69/2008, 40/2012)  je 

javni uslužbenec tisti, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Med zaposlene v javnem 

sektorju štejemo javne uslužbence in zaposlene v javnih podjetjih in javnih gospodarskih 

družbah, v katerih ima večinski delež in s tem prevladujoč vpliv država. Med javne uslužbence 

ne prištevamo funkcionarjev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti. Funkcionarji so 

poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, 

ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v 

drugih državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih, poslanci iz Slovenije v 

Evropskem parlamentu, katerih pravice in obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega 

parlamenta, in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah in drugih mednarodnih 

institucijah, generalni sekretar vlade, bivši funkcionarji, dokler prejemajo nadomestilo plače v 

skladu z zakonom, ter funkcionarji Banke Slovenije, če njihove pravice in obveznosti niso 

drugače urejene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije, in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko 

Slovenije, je zapisano v ZIntKP. 

Javni sektor je pomemben sistem v državi in ima velik pomen za delovanje in razvoj države. 

Kvaliteten javni sektor oziroma njegovi lojalni zaposlenci z visoko stopnjo integritete in 

moralno odgovornostjo pomenijo tudi dobro predpostavko za visok gospodarski razvoj in 

mednarodno konkurenčnost gospodarstva. Organiziran mora biti racionalno, njegove storitve 

pa morajo biti kakovostne in enako dostopne vsakemu uporabniku. Samo delovanje javnega 

sektorja mora biti dolgoročno finančno vzdržno. Prav tako mora biti v skladu z merili in 

normativi drugih držav v EU (Vlada RS 2015a). 

Naša temeljna teza v nalogi pravi, da v Sloveniji korupcija v javnih službah obstaja in njena 

stopnja še narašča. V zgoraj navedenih virih smo pojasnili pojem javnega uslužbenca oziroma 

javnega sektorja. Ugotovili smo, da je namen javnih služb zadovoljevanje javnih potreb 

državljanov s področja uprave, javnega gospodarstva, zdravstva, šolstva, varovanja in podobno. 

Javni sektor porablja naša skupna proračunska sredstva, zato nam ne sme biti vseeno, kako in 

koliko se ga porabi. Samo s pisanjem zakonov ne bomo dosegli željenih rezultatov. Če zakonov 

ne bomo spoštovali ali če kršiteljev ne bo doletela pravična  kazen, se ne bomo premaknili z 
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mesta. Narava človeka je, da izbira lažje poti in bližnjice do ciljev. Vsi skupaj moramo 

vzdrževati poštenost in integriteto na vseh področjih življenja. V ta namen smo izvedli anketo, 

da bi ugotovili, kaj o koruptivnosti javnih uslužbencev menijo sodelujoči v raziskavi, torej tisti, 

ki te storitve bolj ali manj uporabljajo. Na ta način smo se tudi izognili subjektivni oceni stanja 

in pridobili objektivno in nevtralno mnenje. 
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3 DOSEDANJE JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE GLEDE KORUPCIJE V 

SLOVENIJI 

Korupcija ni nekaj, kar bi se pojavilo na novo v današnjem času. Raziskovalci so tudi že prej 

pisali o njej. Vendar so bile te raziskave pretežno s področja sociologije, političnih znanosti, 

zgodovine in kriminologije. Po letu 1990 pa so začeli izvajati raziskave na to tematiko tudi 

svetovni ekonomisti. Pisanje o korupciji je postala priljubljena tema raziskav (Shleifer in 

Vishny 1993; Ata in Arvas 2011; Abed in Gupta 2002; Bojnec in Ferto 2017). Sam pojem in 

pojav danes raziskujejo znanstveniki iz različnih področij in iz različnih vidikov. Raziskujejo 

jo ekonomisti, pravniki, psihologi, kriminologi, politiki, mediji in še kdo. Največjo težavo pri 

sami definiciji in prepoznavanju pojava povzroča dejstvo, kot že rečeno, da je izredno težko 

določiti meje med prijaznostjo oziroma hvaležnostjo in podkupnino oziroma korupcijo. Izredno 

težko je tudi pridobiti neodvisno mnenje. 

3.1 Metode merjenja 

Indeks zaznave korupcije (CPI) velja za mednarodno zelo verodostojno merilo korupcije. Gre 

za sestavljen indeks, ki sešteva rezultate različnih raziskav. Torej lahko govorimo o posredni 

analizi stanja zaznane korupcije. Raziskave so podprte s strani različnih mednarodnih 

poslovnežev, analitikov akademikov in splošne javnosti in temeljijo na percepciji korupcije. 

Slabost indeksa je v tem, da ne ločuje med oblikami korupcije in tako ne meri celovitega 

realnega stanja v razvitih državah. Vrednost indeksa je lahko od 0 do 10, pri čemer 10 

predstavlja ničelno stopnjo korupcije (Škrbec 2008). CPI je leta 1995 razvila in prvič uporabila 

v mednarodnem prostoru TI in predstavlja percepcijo javnosti glede korupcije javnega sektorja 

v 176 državah po celem svetu. 

KPK (2017) v svoji Oceni stanja 2016 omenja Indeks integritete javnega sektorja (IPI), ki ga je 

razvil Evropski raziskovalni center za protikorupcijo in izgradnjo države s sedežem v Berlinu. 

Indeks je nekaj novega na področju merjenja korupcije. Prvič je bil objavljen maja 2016 in 

predstavlja sposobnost posamezne države za obvladovanje javnih finančnih sredstev brez 

prisotnosti koruptivnosti. Kazalnik IPI se povezuje z ukrepi v boju proti korupciji, kot jih 

predlagata Inštitut svetovne banke (WBI) in TI. Na uradni spletni strani Evropskega 

raziskovalnega centra za protikorupcijo in izgradnjo države (European Research Centre for 

Anti-Corruption and State-Building 2017) je navedeno, da IPI pri meritvah stopnje korupcije 

upošteva neodvisnost sodnikov, administrativno breme, odprtost trga, transparentnost 

proračuna, e-državljanstvo ter svobodo medijev. 

Globalni indeks integritete je mednarodno merilo, ki bi lahko bolj realno prikazalo stanje 

korupcije v Sloveniji, če bi le ta bila pogosteje del raziskav. V svojem rednem letnem poročilu 

za leto 2010 je KPK (2011b) med svoje cilje zapisala prizadevanje za uvrstitev Slovenije v te 

mednarodne raziskave, ki jih opravlja ekipa raziskovalcev Global Integrity. Njihove raziskave 
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temeljijo na ocenah strokovnjakov in ne na javnomnenjski percepciji korupcije. V letu 2014 je 

bila Slovenija nato resnično vključena v eno, in do sedaj edino, raziskavo te vrste z naslovom 

Denar, politika in transparentnost. V raziskavo je bilo zajetih poleg Slovenije še 53 držav celega 

sveta. Sodelovalo je več kot 110 strokovnjakov s področja univerz, politike, financ in civilne 

družbe. Podani so bili kritični vidiki zakonodaje tako v zvezi s kaznovanjem kot tudi s 

preprečevanjem korupcije (Global Integrity 2014). 

Kazalnik globalnega upravljanja (WGI) pri merjenju upošteva šest dimenzij upravljanja države, 

in sicer odgovornost pri glasovanju, politično stabilnost in odsotnost nasilja oziroma terorizma, 

učinkovitost vlade, kvaliteto nadzora, pravno državo in nadzor korupcije. Kazalnik sta leta 1996 

zasnovala Kaufmann in Kraay pod sponzorstvom Inštituta svetovne banke. Omogoča 

primerjalno analizo med več kot 200 državami. Različne mednarodne institucije so na podlagi 

anket analizirale delovanje različnih institucij v posameznih državah (Kaufmann 1999). 

Svetovni ekonomski forum (WEF) je v sklopu merjenja konkurenčnosti med 140 državami tudi 

za Slovenijo izračunal »korupcijski pod-indeks«. Na izbiro so ponudili 16 dejavnikov, ki 

vplivajo na slabo gospodarsko rast. Sodelujoče so spraševali po petih najmočnejših dejavnikih. 

Eden izmed njih je bil tudi korupcija. Za možne odgovore so uporabili lestvico od 1 do 5 

(Schwab, Porter in Sachs 2002). 

3.2 Komisija za preprečevanje korupcije 

KPK (2011−2018b) na svoji spletni strani opozarja na problem, da pravzaprav natančno sploh 

ne vemo, kako razširjen je pojav v Sloveniji. Obstaja namreč velika razlika med uradno 

ugotovljeno in dejansko oz. zaznano korupcijo. Njihovo mnenje je, da so najbolj relevantni 

rezultati javnomnenjskih raziskav. Vsako leto do 2009 so na svoji spletni strani objavili Stališče 

o korupciji v Sloveniji. Od leta 2010 dalje so začeli predstavljati Državnemu svetu Oceno stanja 

korupcije in jo na spletni strani, razen v letu 2014, tudi objavili. 

Poročila KPK temeljijo na številu uradno obravnavanih kazenskih ovadb iz poročil Policije s 

področja korupcije, na številu zadev z Državnega tožilstva ter na rezultatih ankete policije glede 

ocene ogroženosti prebivalcev zaradi korupcije. Opirajo se tudi na poročila TI ter ostala 

mednarodna poročila in raziskave. 

3.3 Transparency International Slovenia 

Prve mednarodne raziskave o korupciji, ki so vključevale tudi Slovenijo, so bile izvedene zunaj 

Slovenije pod okriljem TI. V spodnji tabeli lahko vidimo gibanje CPI od leta 1999, ko je bila 

prvič v raziskavo zajeta tudi Slovenija, do leta 2017. Na prvih dveh mestih se skozi opazovana 

leta izmenjujejo Danska, Finska, Nova Zelandija, Singapur, Švedska in Islandija, na zadnjem 

mestu z najnižjo vrednostjo CPI pa je skoraj vsa leta Somalija (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Rezultati raziskav TI 1999−2017 

Leto Mesto Država CPI Leto Mesto Država CPI 

1999 1. Danska 10,0 2009 1. Nova Zelandija 9,4 
  2. Finska 9,8   2. Danska 9,3 
  25. Slovenija 6,0   27. Slovenija 6,6 

  99. Kamerun 1,5   180. Somalija 1,1 

2000 1. Finska 10,0 2010 
1. 

Danska, Nova Zelandija, 
Singapur 9,3 

  2. Danska 9,8   4. Finska, Švedska 9,2 
  28. Slovenija 5,5   27. Slovenija 6,4 

  90. Nigerija 1,2   178. Somalija 1,1 
2001 1. Finska 9,9 2011 1. Nova Zelandija 9,5 
  2. Danska 9,5   2. Danska 9,4 
  34. Slovenija 5,2   35. Slovenija 5,9 

  91. Bangladeš 0,4   178. Somalija 1,1 

2002 
1. Finska 9,7 

2012 
1. 

Danska, Finska, Nova 
Zelandija 9,0 

  2. Danska 9,5   4. Švedska 8,8 
  27. Slovenija 6,0   37. Slovenija 6,1 

  102. Bangladeš 1,2   174. Somalija 0,8 
2003 1. Finska 9,7 2013 1. Danska, Nova Zelandija 9,1 
  2. Islandija 9,6   3. Finska 8,9 
  29. Slovenija 5,9   43. Slovenija 5,7 

  133. Bangladeš 1,3   175. Somalija 0,8 
2004 1. Finska 9,7 2014 1. Danska 9,2 
  2. Nova Zelandija 9,6   2. Nova Zelandija 9,1 
  31. Slovenija 6,0   40. Slovenija 5,8 

  145.  Haiti in Bangladeš 1,5   174. Somalija 0,8 
2005 1. Islandija 9,7 2015 1. Danska, Nova Zelandija 9,1 
  2.  Finska in Nova Zelandija 9,6   3. Finska 9,0 
  31. Slovenija 6,1   34. Slovenija 6,0 

  158.  Bangladeš in Čad 1,7   167. Somalija 0,8 

2006 
1. 

Finska, Islandija, Nova 
Zelandija 9,6 

2016 
1. Danska, Nova Zelandija 9,0 

  4. Danska 9,5   3. Finska 8,9 
  28. Slovenija 6,4   31. Slovenija 6,1 

  163. Haiti 1,8   176. Somalija 1,0 

2007 
1. 

Danska, Finska, Nova 
Zelandija 9,4 

2017 
1. Nova Zelandija 8,9 

  4. Singapur 9,3   2. Danska 8,8 
  27. Slovenija 6,6   34. Slovenija 6,1 

  179. Somalija 1,4   180. Somalija 0,9 

2008 
1. 

Danska, Nova Zelandija, 
Švedska 9,3      

  4. Singapur 9,2      
  26. Slovenija 6,7      
  180. Somalija 1,0      

Vir: TI 1999−2018. 

Na spodnji sliki številka 3 lahko po podatkih TI vidimo uvrstitve in vrednosti CPI za Slovenijo 

od leta 1999 do 2017. Slovenija se na naše presenečenje med največ 180 državami sveta, ki jih 
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je TI zajela v raziskavo, uvršča na dokaj solidna mesta, in sicer od 25. do 43. Če povzamemo 

podatke za vseh 19 opazovanih let, je Slovenija v povprečju zasedla 31. mesto in vrednost CPI 

6,1. 

 

Slika 3: Rezultati raziskav TI za Slovenijo 1999−2017 

Vir: TI 1999−2018. 

3.4 GFK Gral Iteo, tržne raziskave 

V raziskavo 2001 je bilo vključenih 11 držav srednje in vzhodne Evrope. V Sloveniji je bilo 

izvedeno 1161 intervjujev. Rezultati so pokazali, da so med vsemi javnimi uslužbenci najbolj 

koruptivni zaposleni v zdravstvenih službah, javni upravi in sodstvu. Kar 77 % vprašanih je 

odgovorilo, da je v Sloveniji veliko korupcije. 54 % jih meni tudi, da vlada nima močnega 

interesa po zaustavitvi korupcije ter presenetljivo 39 % jih meni, da je korupcija vedno bila in 

tudi vedno bo prisotna, so pokazali rezultati raziskave Korupcijska klima (GFK Gral Iteo 2001). 

Leta 2004 je Gral Iteo raziskavo ponovil. Vanjo je na novo vključil še 3 evropske države, kar 

je bila edina sprememba. Rezultati raziskave Korupcijska klima (GFK Gral Iteo 2004) so 

pokazali, da je v Sloveniji na prvem mestu po koruptivnosti ostalo zdravstvo, javna uprava in 

pravosodje pa sta samo zamenjali mesti. Za 11 %, torej na 88 %, je narastel delež tistih, ki 

menijo, da je v Sloveniji veliko korupcije. Za 18 %, torej na 76 %,  pa se je povečal tudi odstotek 

tistih, ki menijo, da vlada nima pravega interesa v boju proti korupciji. 
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3.5 Evropska komisija 

Evropska komisija v podporo splošnih interesov držav članic EU redno izvaja različne 

raziskave glede stanja in počutja evropskih državljanov. Tako že od leta 1974 izvaja raziskavo 

Eurobarometer. Eurobarometer so razdelili v štiri kategorije. Kot prva je na njihovi uradni 

spletni strani navedena Standardni Evrobarometer. Raziskave se opravljajo na podlagi vsaj 

1000 osebnih intervjujev v vsaki sodelujoči državi. Rezultati so objavljeni dvakrat letno. Kot 

drugi tip raziskav navajajo Posebni Evrobarometer, pri čemer gre za različne tematske 

raziskave, ki so posebej naročene za različne institucije EU. Flesh Eurobarometer se izvaja za 

potrebe različnih služb Evropske komisije in se opravlja telefonsko. Izvajajo pa še raziskave v 

obliki neosebnih intervjujev oziroma okroglih miz z namenom poglobljenih študij mnenja 

različnih družbenih skupin na razne tematike (European Commission 2018a). V sklopu raziskav 

Posebnega Evrobarometra so do sedaj izvedli tri raziskave na temo korupcije. Med ostalimi so 

bila postavljena naslednja tri vprašanja, ki so v empiričnem delu naše raziskave zanimala tudi 

nas: Je korupcija v državi velik problem? Katera služba v javnem sektorju je najbolj koruptivna? 

Ali se je pogostost pojavljanja korupcije v zadnjih treh letih povečala? Zbrane rezultate na 1. in 

3. vprašanje v odstotkih lahko vidimo na spodnji sliki. Med najbolj koruptivne javne službe v 

državi so Slovenci v vseh treh letih uvrstili politične stranke, politike na lokalni in nacionalni 

ravni, zdravstvene in pravosodne uslužbence (European Commission 2018b). 

 

 
Slika 4: Rezultati Posebnega Evrobarometra 2012–2017 

Vir: European Commission 2018b. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2014 2017

Je korupcija problem v državi? 95% 91% 89%

Ali je korupcija narastla v preteklih 3
letih?

74% 76% 57%



 

22 

Leta 2012 je v bilo v raziskavo zajetih 27 članic. Ker se število držav članic EU povečuje, se 

tudi število sodelujočih držav in tako je leta 2014 v raziskavi sodelovalo že 28 držav. Slovenija 

se je v raziskavah Evropske komisije med članicami EU v povprečju uvrščala okoli 20. mesta. 

3.6 GRECO 

GRECO je organizacija Skupine držav proti korupciji, ki s skupnimi interesi združuje 48 držav 

Evrope in Združene države Amerike. Organizacija GRECO je kot prva država ocenila stanje 

korupcije v Sloveniji. Opažanja je predstavila v svojem prvem poročilu leta 2000. Zaznali so, 

da je Slovenija v korupciji pod evropskim povprečjem ter da kljub rahlemu povečanju števila 

koruptivnih kaznivih dejanj ne pomeni kakšne velike nevarnosti. Omenjajo svetovni indeks 

korupcije Economist Intelligence Unit, ki Slovenijo v letu 1999 postavlja med države z 

najmanjšo stopnjo korupcije v srednji in vzhodni Evropi. Je pa presenetilo neskladje med 

majhnim številom uradno odkritih kaznovanih koruptivnih dejanj in splošno percepcijo o 

naraščajoči korupciji. V svojem poročilu so med ostalimi zapisali priporočilo, da Slovenija 

oblikuje tudi kakšen organ za boj proti korupciji, saj se je v tistem času s primeri korupcije 

ukvarjala samo Policija (GRECO 2000). 

V poročilu GRECO (Slovenska tiskovna agencija 2017) za leto 2017 so zapisali ugotovitev, da 

je Slovenija znatno napredovala v svojih ukrepih v boju proti korupciji. To je zelo pozitivna 

ocena, še posebej, če preberemo Poročilo o spremljanju skladnosti (GRECO 2015), kjer je 

zapisano, da je Slovenija od 19 priporočil iz leta 2013 izpolnila samo dve. Po poročanju STA 

(2017) je nato do januarja 2016 uvedla še dve, do danes pa jih je uveljavila skupno 12, kar 

vpliva na dobro oceno v zadnjem poročilu oziroma v zadnji oceni. Po njihovi oceni  pa smo še 

vedno premalo aktivni v izvajanju usposabljanj na področju etike in integritete. Iz tega sledi 

tudi šibak etični kodeks Slovencev in dokaj visok prag tolerance dajanja tako imenovanih daril. 

3.7 Povzetek dosedanjih javnomnenjskih raziskav glede korupcije v Sloveniji 

Če povzamemo, ugotovimo, da je bila Slovenija v vseh letih svojega obstoja nekajkrat deležna 

mednarodne pozornosti v obliki raziskovanja pojava koruptivnosti v državi. To pripisujemo 

dejstvu, da je Slovenija na geografski legi, ki jo postavlja na mesto tranzitne države v Evropi. 

Kot članica EU pa je zvezi odgovorna tudi s svojim gospodarskim in ekonomskim razvojem. 

In kot taka je odgovorna upoštevati napotke in smernice EU za svoj razvoj in uspeh. Temelj 

slednjega pa je vsekakor v prvi vrsti transparentnost in integriteta. Čeprav imamo občutek, da 

nas korupcija spremlja na vsakem koraku, smo lahko na splošno pomirjeni glede na rezultate v 

primerjavi z ostalimi državami celega sveta ali samo držav Evrope. 
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4 RAZISKAVA O ZAZNAVANJU KORUPCIJE V SLOVENIJI 

V času od aprila do julija 2016 smo izvedli anketo z naslovom »Dejavniki stopnje korupcije v 

državi«. Uporabili smo anketni vprašalnik »Globalni indeks korupcije«, ki je bil že večkrat 

uporabljen pri raziskavah o korupciji. V okrnjeni različici s šestimi vprašanji so ga prvič 

uporabili leta 2003 v TI in v raziskavo vključili 45 držav sveta. Vsako leto so ga nato 

dopolnjevali in popravljali, vendar je osnovna ideja in metodologija ostala enaka. V raziskavo  

2010/2011 je bilo vključenih že 100 držav sveta ter prvič tudi Slovenija. Zaradi ideje o 

nadaljevanju raziskave in možnosti primerjave rezultatov med dvema sosednjima državama 

smo uporabili identičen vprašalnik kot Diaz idr. (2015) ter postavili enake kriterije za izbiro 

vzorca. 

Na vabilo se je od približno 1500 povabljenih odzvalo 789 oseb. V spletni anketi 1-KA smo 

dobili 488 ustreznih odgovorov. Izmed teh je za namen naše raziskave ustrezalo 410 odgovorov, 

kar pomeni, da 16 % sodelujočih ni odgovorilo na vprašanje o spolu. V prvi vrsti nam je bilo 

za raziskavo pomembno, da smo dobili odgovore na vprašanje o spolu anketiranca. Tiste, ki na 

to demografsko vprašanje niso odgovorili, smo izločili iz analize dobljenih rezultatov. Izločili 

smo tudi mlajše od 25 let, ki so predstavljali 1,43 % sodelujočih.  

4.1 Predstavitev vzorca raziskave in demografskih podatkov anketiranih 

Vzorčno populacijo predstavljajo prebivalci Slovenije, ki so stari vsaj 25 let in so zaposleni, 

študenti z delovnimi izkušnjami in upokojenci. Ocenili smo, da so takšne osebe sposobne 

prepoznati in oceniti pojav korupcije med zaposlenimi v javnem sektorju in so hkrati 

uporabnice njihovih storitev. Naše prepričanje je bilo, da takšna populacija razume pojme in 

posledice korupcije. 

Za pridobitev demografskih podatkov vzorca smo na koncu vprašalnika povprašali po spolu, 

starosti, regiji stalnega prebivališča in zaposlitvenem statusu. 

Spol anketiranih 

Spol anketiranih nam v raziskavi predstavlja neodvisno spremenljivko. Njej pripadajoča 

odvisna spremenljivka je zaznavanje spremembe korupcije glede na spol anketiranih. Na 

vprašalnik je za namen naše raziskave ustrezno odgovorilo 410 vprašanih, od tega 137 moških 

in 273 žensk, kar predstavlja 33,4 % moških in 66,6 % žensk (slika 5). 
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Slika 5: Spol anketiranih 

Starost anketiranih 

Starost anketiranih je naša neodvisna spremenljivka, na katero se nanaša odvisna spremenljivka 

zaznavanje stopnje korupcije glede na spol anketiranih. Če primerjamo odgovore po starosti in 

spolu, je bilo največ ženskih odgovorov v skupini od 45 do 54 let in največ moških odgovorov 

v skupini od 35 do 44 let starosti. Največ odgovorov skupno smo prejeli v starostni skupini od 

45 do 54 let, kar je 31 % vseh anketiranih, ter najmanj (2,6 %) v skupini starih več kot 64 let 

(slika 6). Zaradi izredno majhne skupine anketiranih starih nad 64 let in posledično lažjega 

preverjanja hipotez smo v nadaljevanju združili razreda od 55 do 64 let in nad 64 let v enega 

nad 55 let. 

 

Slika 6: Starost anketiranih po spolu 
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Regija stalnega prebivališča anketiranih 

Regija stalnega prebivališča je naša tretja spremenljivka, ki ji pripada odvisna spremenljivka 

zaznavanje spremembe korupcije glede na regijo stalnega prebivališča. Pri vprašanju o stalnem 

prebivališču smo upoštevali, da ima Slovenija 12 statističnih regij (SURS, 2015). Daleč največ 

odgovorov smo prejeli iz Savinjske (23,7 %) in Osrednjeslovenske regije (21,5 %). Najmanj, 

komaj 2 % sodelujočih, je bilo iz Zasavske regije (slika 7). 

 

Slika 7: Regija stalnega prebivališča anketiranih 

Zaposlitveni status anketiranih 

Večina sodelujočih je zaposlenih, in sicer 93,4 % vseh, med moškimi 89,7% in 95,2 % med 

ženskami. Sledijo upokojenci s 3,7 %, 7,4 % med moškimi in 1,1 % med ženskami. 1,7 % 

sodelujočih je študentov in 1,2 % iskalcev zaposlitve (slika 8). 
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Slika 8: Zaposlitveni status anketiranih 

4.2 Predstavitev spremenljivk 

Na spodnji sliki  smo predstavili spremenljivke, katerih gibanje nas bo zanimalo v  nadaljevanju 

v empiričnem delu naloge (slika 9). Tri naše neodvisne spremenljivke izhajajo iz demografskih 

podatkov, in sicer statistična regija stalnega prebivališča, starost in spol anketiranih. Naša četrta 

neodvisna spremenljivka pa je delitev javnega sektorja na 12 služb, in sicer politične stranke, 

zdravstvo, parlament, sodstvo, mediji, javni uslužbenci, poslovne/privatne šole, policija, 

izobraževalni sistem, verske organizacije, nevladne organizacije in vojska. Uporabili smo 

kategorije javnih služb, kakor so bile že večkrat uporabljene v raziskavah na temo zaznavanja 

korupcije (TI 2003, Diaz idr. 2015). 
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Slika 9: Opredelitev spremenljivk glede na odvisnost 
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4.3 Predstavitev in interpretacija rezultatov ankete 

Rezultate ankete smo analizirali v računalniškem programu SPSS. Za lažjo predstavitev 

rezultatov smo uporabili slike, ki smo jih oblikovali v računalniškem programu Excel.  

1. vprašanje: Kako se je po vašem mnenju spremenila stopnja korupcije v Sloveniji v preteklih 

dveh letih? 

Vprašanje je bilo zastavljeno v obliki Likertove lestvice na podlagi skale od 1 do 5. Pri tem je 

1 pomenila »zelo zmanjšala« in 5 »zelo povečala«. 

Na sliki 10 vidimo, da 43,6 % vprašanih meni, da je stopnja korupcije v Sloveniji ostala enaka 

v razdobju zadnjih dveh let. Ostali odgovori gredo navzgor v smeri povečanja. Da se je stopnja 

korupcije malo ali zelo zmanjšala, meni skupaj 15,4 % vprašanih. 

 

Slika 10: Sprememba stopnje korupcije – vsi 

50,7 % vprašanih med moškimi meni, da je nivo korupcije v Sloveniji v zadnjih dveh letih ostal 

enak, 18,4 % pa, da se je stopnja korupcije malo zmanjšala ali zelo povečala. Nihče ni mišljenja, 

da se je zelo zmanjšala. Najvišja srednja vrednost odgovorov je 3,31 (slika 11). 

40,1 % vprašanih med ženskami je prav tako mnenja, da je nivo korupcije v Sloveniji v zadnjih 

dveh letih ostal enak, medtem ko 24,6 % meni, da se je stopnja korupcije malo povečala. 

Najvišja srednja vrednost odgovorov je 3,52 (slika 11). 
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Slika 11: Sprememba stopnje korupcije – glede na spol anketiranih 

Korupcija je zapleten pojav oziroma je pojem, ki ga je izredno težko realno meriti. Za oceno 

stopnje TI (2016a) uporablja svetovni barometer korupcije CPI. Rezultati, ki smo jih pridobili 

mi na osnovi našega vzorca, so primerljivi z rezultati CPI 2015 TI, ki so pokazali, da se 

zaznavanje korupcije v Sloveniji ni bistveno spremenilo že od leta 2012, čeprav smo 

napredovali po lestvici za 2 mesti navzgor v smeri izboljšanja stanja. 

2. vprašanje: V kolikšni meri po vašem mnenju korupcija v javnem sektorju predstavlja problem 

v naši državi? Z javnim sektorjem mislimo na zaposlene v organizacijah/institucijah, ki so v 

lasti in/ali pod vodstvom vlade. 

Vprašanje je bilo zastavljeno v obliki Likertove lestvice na podlagi skale od 1 do 5. Pri tem je 

1 pomenila »sploh ni problem« in 5 »zelo resen problem«. 

8,8 % anketiranih meni, da korupcije v Sloveniji sploh ni oziroma je manjši problem. 

Najpogostejši odgovor je bil, da korupcija v Sloveniji predstavlja resen problem. Tako meni 39 

% vseh anketiranih (slika 12). 
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Slika 12: Korupcija v Sloveniji je problem − vsi 

41,9 % vprašanih med moškimi je odgovorilo, da korupcija v Sloveniji predstavlja zelo resen 

problem, medtem ko nihče ni mnenja, da sploh ni problem (slika 13). Najvišja srednja vrednost 

odgovorov je 4,11. 

42,3 % vprašanih v ženski populaciji meni, da korupcija v Sloveniji predstavlja resen problem, 

in samo 1,8 %, da sploh ni problem (slika 13). Najvišja srednja vrednost odgovorov je 3,86. 

 

Slika 13: Korupcija v Sloveniji je problem – glede na spol anketiranih 

V raziskavi TI 2015/2016 so prav tako ugotovili, da je po mnenju anketiranih v Sloveniji 

korupcija velik problem, kar pravi tudi Doria (2016) v intervjuju za Nova24TV. V anketi, ki jo 

TI izvaja vsako leto, so spraševali po javnem mnenju, o njihovih izkušnjah s korupcijo, o 
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pripravljenosti na prijavljanje le te ter o tem, ali se je stopnja korupcije po njihovem mnenju kaj 

spremenila.  

3. vprašanje: Kako pomemben je v vaših odnosih z javnim sektorjem osebni 

kontakt/razmerje/poznanstvo pri urejanju stvari, ki so v domeni javnega sektorja? 

Vprašanje je bilo zastavljeno v obliki Likertove lestvice na podlagi skale od 1 do 5. Pri tem je 

1 pomenila »sploh ni pomembno« in 5 »zelo pomembno«. 

Samo 4,4 % vprašanih meni, da poznanstva nimajo nobenega vpliva na urejanje zadev, ki so v 

domeni javnega sektorja. Najpogostejši odgovor (30,3 %) je bil, da je poznanstvo precej 

pomembno pri urejanju zadev v javnem sektorju (slika 14). 

 

Slika 14: Vpliv poznanstva − vsi 

29,2 % vprašanih med moškimi je odgovorilo, da so poznanstva precej pomembna, medtem ko 

jih 3,6 % meni, da sploh niso pomembna (slika 15). 

Najvišja srednja vrednost odgovorov je 3,48. Tudi ženske so v 30,9 % mnenja, da so poznanstva 

precej pomembna, kar hkrati predstavlja tudi najpogostejši odgovor pri obeh spolih (slika 15). 

Najvišja srednja vrednost odgovorov pri ženskah je 3,61. 
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Slika 15: Vpliv poznanstva – glede na spol anketiranih 

TI Slovenia (2012) v svoji raziskavi ugotavlja, da socialnoekonomske razmere v veliki meri 

pripomorejo k integriteti. Torej, če se socialni položaj poslabša, kot se je v svetovni gospodarski 

krizi, so določeni socialni servisi dosegljivi le tistim, ki imajo tam določena poznanstva. 

4. vprašanje: V kolikšni meri je po vašem mnenju vlada države Slovenije pod vplivom nekaj 

močnejših subjektov/lobijev, ki delujejo v svojo korist in za lasten interes? 

Vprašanje je bilo zastavljeno v obliki Likertove lestvice na podlagi skale od 1 do 5. Pri tem je 

1 pomenila »popolnoma nič« in 5 »v celoti«. 

66,9 % vseh anketiranih je odgovorilo, da je vlada pod velikim vplivom močnejših subjektov, 

in kar 17,8 % jih meni, da vlada v celoti deluje pod vplivom močnejših subjektov oziroma 

lobijev, ki delujejo v svojo korist in za lasten interes (slika 16). 
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Slika 16: Vpliv lobijev na Vlado RS − vsi 

Nihče med moškimi vprašanimi ni odgovoril, da vlada deluje popolnoma samostojno. 62,8 % 

jih meni, da je vlada pod velikim vplivom močnejših subjektov, ter 21,2 %, da je vlada v celoti 

pod raznimi vplivi (slika 17). Najvišja srednja vrednost odgovorov je 3,98. 

0,4 % vprašanih žensk popolnoma zaupa vladi in meni, da deluje brez kakšnih koli vplivov. Jih 

pa 86,9 % meni, da je vlada v velikem obsegu ali v celoti pod vplivom močnejših subjektov 

(slika 17). Najvišja srednja vrednost odgovorov je 3,95. 

 

Slika 17: Vpliv lobijev na Vlado RS – glede na spol anketiranih 

Rezultati naše ankete so pokazali, da večina anketiranih vladi ne zaupa oziroma je mnenja, da 

Vlada RS deluje pod vplivom močnejših subjektov ter za osebne interese. V strokovni literaturi 
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o korupciji se uporablja izraz »prevzem države«. Gre za to, da »sta država in javno dobro 

ujetnika zasebnih interesov, ki po lastni meri oblikujejo zakonodajo, vplivajo na politične 

stranke in postavljajo vlade«, ugotavlja Trampuš (2013). Braz (2018) je v svojem članku 

zapisal, da je bil prvi, ki je s tem v povezavi leta 1923 uporabil izraz »globoka država« turški 

predsednik Mustafa Kemal Atatürk. Tako je poimenoval tajno mrežo, ki jo je ustanovil z 

namenom tihe likvidacije protidržavno usmerjenih posameznikov. Največ pa se o »globoki 

državi« danes govori v ZDA in pomeni vlado iz ozadja, torej vlado mimo formalnih poti in 

volje ljudstev oziroma mrežo pomembnih poslovnežev, orožarjev in obveščevalnih agencij. 

Tudi v Sloveniji politiki radi uporabljajo zveneči izraz »globoka država«, ki pa pri nas seveda 

ne pomeni ne enega ne drugega. Pogosto se uporablja pred strankarskimi volitvami in pomeni 

delovanje mreže vplivnih podjetnikov pri izbiri volilnih kandidatov.  

5. vprašanje: Kako učinkovita je po vašem mnenju vlada v boju proti korupciji? 

Vprašanje je bilo zastavljeno v obliki Likertove lestvice na podlagi skale od 1 do 5. Pri tem je 

1 pomenila »zelo učinkovita« in 5 »zelo neučinkovita«. 

Skoraj polovica vprašanih, kar predstavlja 48,8%, meni, da je vlada v boju proti korupciji 

neučinkovita. Komaj 2,7 % vprašanih meni, da je vlada zelo ali samo učinkovita v boju proti 

korupciji (slika 18). 

 

Slika 18: Učinkovitost vlade v boju proti korupciji − vsi 

Moški v 49,6 % menijo, da je vlada neučinkovita v boju proti korupciji, ženske pa v 48,3 % 

(slika 19). Takšen je bil tudi njihov najpogostejši odgovor. Najvišja srednja vrednost odgovorov 

pri moških je 4,08, pri ženskah pa 3,96. 
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Slika 19: Učinkovitost vlade v boju proti korupciji – glede na spol vprašanih 

Vlada RS (2015b) je januarja 2015 sprejela program Ničelna toleranca do korupcije. S tem je 

za leti 2015–2016 sprejela 11 ukrepov za preprečevanje korupcije. Njen namen je bil tudi 

povrnitev ugleda in zaupanja v pravno državo. 

»Korupcije politika ne želi zares preganjati, ker ji, takšni, kakršna je, omogoča preživeti. Na 

vseh področjih, pri javnih razpisih, pri investicijah v zdravstvo, pri podjetjih v državnih lasti, 

pri sponzorskih pogodbah, pri financiranju strank.« (Trampuš 2013) 

6. vprašanje: V kolikšnem obsegu po vašem mnenju korupcija predstavlja problem v naši državi 

glede na spodnje kategorije? 

Vprašanje je bilo zastavljeno v obliki Likertove lestvice za vsako javno službo posebej. Pri tem 

je 1 pomenila »korupcija sploh ni problem« in 5 »korupcija je zelo resen problem«. Pod 

drobnogled smo vzeli 12 javnih služb: politične stranke, parlament/zakonodajalec, vojsko, 

nevladne organizacije, medije, verske organizacije, poslovne/privatne šole, izobraževalni 

sistem, sodstvo, medicinske in zdravstvene dejavnosti, policijo ter javne uslužbence na splošno. 

Anketiranci so med tri najbolj koruptivne uvrstili službe politične stranke (najpogostejša 

srednja vrednost odgovorov je 4,37), medicinske in zdravstvene dejavnosti (4,10) ter parlament 

(3,98) (slika 20). 
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Slika 20: Problem korupcije v posameznih javnih službah − vsi 

Kar se tiče političnih strank, komaj 0,7 % vprašanih moških in nobena ženska meni, da sploh 

niso koruptivne, ter 55,5 % moških in 52,9 % žensk meni, da so skrajno koruptivne (slika 21). 

Med javne službe, ki so bile uvrščene na malo koruptivne oziroma koruptivne spadajo vojska 

(najpogostejša srednja vrednost odgovorov je 2,97) in nevladne organizacije (najpogostejša 

srednja vrednost odgovorov je 2,79) (slika 21). 
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Slika 21: Problem korupcije v posameznih javnih službah – glede na spol anketiranih 

7. vprašanje: Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih vi ali kdo, ki živi v vašem gospodinjstvu, opravka 

s sledečimi javnimi institucijami? 

Sodelujoče smo vprašali, če so imeli v zadnjem letu kakšne opravke na izobraževalnih 

ustanovah, sodišču, zdravstvenih ustanovah, policiji, upravnih službah, javnih gospodarskih 

službah (komunala, elektro) ali davčni upravi. Vprašani so lahko odgovorili z DA ali NE.  

Odgovori so pokazali, da je večina anketiranih imela največ opravka z medicinskim in 

zdravstvenim osebjem (85,1 % moških in 91,4 % žensk), z zaposlenimi v izobraževalnih 

ustanovah (79,6 % moških in 92,2 % žensk), z osebjem javnih gospodarskih služb (83,6 % 

moških in 80,8 % žensk), z zaposlenimi na upravnih enotah (74,4 % moških in 60,9 % žensk) 

ter z zaposlenimi na davčnih uradih (66,4 % moških in 55,6 % žensk). Najmanj pa so sodelujoči 

imeli opraviti s policijo (32,6 % moških in 20,7 % žensk) ter s sodišči (37,1 % moških in 27,3 

% žensk) (slika 22). 
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Slika 22: Opravki v javnih službah – glede na spol anketiranih 

8. vprašanje: Ste pri opravkih z zgornjimi institucijami vi ali kdo iz vaše družine plačali 

podkupnino v kakršnikoli obliki (tudi protiusluge) v zadnjih 12 mesecih? 

96,6 %  vseh anketiranih je odgovorilo, da v zadnjih 12 mesecih niso plačali podkupnine pri 

svojih opravkih z javnimi uslužbenci. Zanimivo je to, da je bilo med tistimi 3,4 %, ki so v 

zadnjem letu plačali odkupnino, natančno polovica moških in polovica žensk (slika 23). 

 

Slika 23: Plačane podkupnine – vsi 

Med moškimi je tako odgovorilo 94,9 % in med ženskami 97,4 %. Med moškimi vprašanimi 

jih je tako 5,1 % plačalo podkupnino v kakršnikoli obliki, kamor štejemo tudi protiusluge. 

Takšnih žensk je bilo 2,6 % (slika 24). 
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Slika 24: Plačane podkupnine – glede na spol anketiranih 

Erženova (2016) je v svojem članku navedla rezultate mednarodne raziskave Svetovni 

barometer korupcije, ki ga je izvedla TI in dobila za Slovenijo rezultat, da je 3 % vprašanih že 

kdaj plačalo podkupnino. Če primerjamo s tem rezultatom naše rezultate, dobimo zelo podoben 

izid. Razlika je bila ta, da se je vprašanje v anketi TI glasilo za eno leto nazaj, medtem ko smo 

mi spraševali za zadnji dve leti in dobili pozitivni odgovor od 3,4 % anketiranih. 

9. vprašanje: Kaj je bil najpogostejši vzrok za plačilo podkupnine? 

Anketirani so lahko izbirali med odgovori: kot darilo ali v znak hvaležnosti, z namenom 

pridobiti cenejše storitve, z namenom pospešiti storitve ali to je bil edini možni način za ureditev 

zadeve. 

Od skupaj 3,4 % anketiranih, ki so že kdaj plačali odkupnino, so moški kot najpogostejši vzrok 

za plačilo podkupnine navedli pospešitev zadeve z 42,9 %. 28,6 % jih je odgovorilo, da je bil 

to edini možni način za ureditev zadeve. Kot darilo ali v pričakovanju cenejše storitve jih je 

plačalo podkupnino 14,3 % (slika 25). 

Ženske so s 57,1 % v večini plačale podkupnino kot darilo. 42,9 % jih je plačalo z namenom 

pospešitve zadeve, nobena pa ni pričakovala cenejše storitve in pri nobeni to ni bila edina 

možnost za ureditev zadeve (slika 25). 
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Slika 25: Vzroki za plačilo podkupnine – glede na spol anketiranih 

10. vprašanje: Kako se strinjate z naslednjo izjavo: "Običajni ljudje lahko vplivajo na 

spremembo v boju proti korupciji." 

Vprašanje je bilo zastavljeno v obliki Likertove lestvice na podlagi skale od 1 do 5. Pri tem je 

1 pomenila »popolnoma se strinjam« in 5 »sploh se ne strinjam«. 

24,1 % moških se delno strinja in enak odstotek se jih sploh ne strinja z izjavo, da lahko navadni 

ljudje vplivajo na boj proti korupciji. 23,4 % jih je odgovorilo, da se ne strinjajo, in 16,8 % se 

jih strinja z izjavo. 11,7 % popolnoma verjame v moč navadnih ljudi (slika 26). Najpogostejša 

srednja vrednost odgovorov je 3,24. 

40,6 % žensk se z izjavo ne oziroma sploh ne strinja. Po 25,5 % se jih z izjavo strinja in delno 

strinja. Komaj 8,5 % vprašanih žensk se z izjavo popolnoma strinja (slika 26). Najpogostejša 

srednja vrednost odgovorov je 3,25.  
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Slika 26: Vpliv običajnih ljudi – glede na spol anketiranih 

Če pogledamo sliko 27, vidimo, da 57,1 % anketiranih popolnoma ali vsaj delno verjame, da 

običajni ljudje lahko vplivajo na spremembe v boju proti korupciji, ter 42,8 % se ne oziroma 

sploh ne strinja s trditvijo.  

 

Slika 27: Vpliv običajnih ljudi 

Če sklepamo po dobljenih rezultatih, so se ljudje počasi začeli zavedati, da je v državi že 

vzpostavljenih nekaj aktivnosti, ki so lahko orodje v boju proti korupciji tudi za navadne ljudi. 
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Tako na primer obstaja na spletni strani KPK povezava za opozarjanje na nepravilnosti oziroma 

korupcijo. 

11. vprašanje: Obstajajo različne možnosti, ki bi jih ljudje lahko izkoristili v boju proti 

korupciji. Bi bili pripravljeni storiti karkoli od spodaj naštetega? 

Sodelujoče v anketi smo vprašali, če bi bili v boju proti korupciji pripravljeni storiti karkoli 

od naštetega: 

− podpisati peticijo, ki bi od vlade zahtevala, da stori več proti korupciji; 

− sodelovati pri mirnem protestu oz. demonstraciji proti korupciji; 

− se priključiti kakšni organizaciji v boju proti korupciji kot njen aktivni član; 

− plačati več za dobrine pri podjetju, ki ni obremenjeno s korupcijo; 

− obveščati javnost o problemu korupcije preko socialnih medijev in 

− poročati o korupcijskih incidentih. 

Na vprašanje so lahko odgovorili z da ali ne. V povprečju so vprašani pripravljeni sodelovati v 

vseh predlaganih aktivnostih v vsaj 30 %. Najpogostejši odgovor vseh je bil s kar 90,3 %, da bi 

podpisali peticijo. Najmanj pa bi jih aktivno sodelovalo v kakšni organizaciji, in sicer 32,5 %.  

V zvezi s peticijo vladi bi 91,7 % anketiranih med moškimi in 89,6 % med ženskami podpisalo 

peticijo, ki bi od vlade zahtevala, da stori več proti korupciji. Presenetljivo bi kar 64,9 % moških 

in 58,4 % žensk plačalo več za dobrine pri podjetju, ki ni na slabem imenu zaradi korupcije. Ta 

podatek nam pove, da ima pravzaprav pri nas precej ljudi občutek za poštenost, moralo in 

pravičnost. 61,9 % moških in 59,7 % žensk bi obveščalo javnost o problemu korupcije preko 

socialnih medijev. 64,4 % moških in 57,9 % žensk bi poročalo o korupcijskih incidentih. Moški 

bi bili v 53,4 % pripravljeni sodelovati pri mirnem protestu oz. demonstraciji proti korupciji, 

medtem ko bi protestiralo le 47,9 % žensk. Komaj 37,6 % moških in 30 % žensk pa bi se 

priključilo kakšni organizaciji v boju proti korupciji kot njen aktivni član (slika 28).  
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Slika 28: Aktivnosti v boju proti korupciji 

Ugotovili smo, da so Slovenci v boju proti korupciji pripravljeni sodelovati v mirnejših oblikah 

kot so podpis peticije, poročanje in objave na socialnih omrežjih. To pripisujemo splošnemu 

mnenju o osebnostnih lastnostih Slovencev, ki niso poznani po pretiranem navdušenju nad 

javnimi protesti.  

12. vprašanje: Na vprašanje glede aktivnosti v boju proti korupciji, ki bi jih bili pripravljeni 

storiti, nas je zanimalo, ali bi poročali o korupcijskih incidentih. Če da, komu bi poročali in če 

ne, zakaj ne? 

239 oziroma 58,3 % anketiranih je odgovorilo, da bi bili pripravljeni v boju proti korupciji 

poročati o korupcijskih incidentih, ter 158 oziroma 38,5 % anketiranih ne bi poročalo o 

tovrstnih incidentih. 13 anketiranih oziroma 3,17 % jih na vprašanje ni odgovorilo. Za analizo 

rezultatov tega odgovora bomo upoštevali samo tiste, ki so na vprašanje odgovorili.  

Izmed anketiranih, ki so odgovorili na vprašanje, bi 33,5 % moških in 66,5 % žensk poročalo 

ter 28,2 % moških in 71,8 % žensk ne bi poročalo o korupcijskih incidentih (slika 29). 
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Slika 29: Poročanje o korupcijskih incidentih – vsi 

Če pogledamo rezultate glede na spol anketiranih, vidimo, da tako med ženskami kot med 

moškimi prevladuje pozitivna pripravljenost na poročanje o primerih korupcije. Moški so 

odgovorili pozitivno s 64,4 % ter ženske s 57,9 % (slika 30). 

 

Slika 30: Poročanje o korupcijskih incidentih – glede na spol 

Anketirani, ki so odgovorili, da bi poročali o korupcijskih incidentih, so lahko izbirali med 

naslednjimi možnostmi o tem, komu bi poročali: direktno vpletenim, javni vladni 
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protikorupcijski službi ali na dežurni telefon, neodvisni neprofitni organizaciji (Zveza 

potrošnikov, Varuh človekovih pravic), novinarjem in drugo. 

Najpogostejši odgovor med moškimi je bil javni vladni protikorupcijski službi ali na dežurni 

telefon. Tako je odgovorilo 58,8 % moških. 52,9 % jih je odgovorilo, da bi poročali neodvisni 

neprofitni organizaciji, 49,4 % pa bi jih poročalo novinarjem. Direktno vpletenim bi poročalo 

24,7 % moških. 

Najpogostejši odgovor med ženskami je bil s 64,3 % neodvisni neprofitni organizaciji. 55,2 % 

žensk bi poročalo javni vladni protikorupcijski službi ali na dežurni telefon. Na tretjem mestu 

je bil tudi pri ženskah s 50 % odgovor novinarjem. Direktno vpletenim bi poročalo 21,4 % 

žensk. 

10,6 % moških in 4,5 % žensk bi poročalo komu drugemu. Navedeni so bili naslednji 

komentarji: policiji, prijateljem in znancem, tožilstvu, sploh ne vem komu, ker ne zaupam več 

nobenemu, na socialnih omrežjih, družabnim medijem in podobno. 

Ugotovili smo, da bi tisti, ki so odgovorili, da bi o korupcijskih incidentih poročali, najraje 

poročali komu, ki ni direktno vpleten v zadevo, najraje javni vladni protikorupcijski službi, 

neodvisnim neprofitnim organizacijam in novinarjem. TI Slovenia – Društvo integriteta na 

svoji uradni spletni strani navaja tri možne institucije, na katere se lahko obrne, kdor želi 

opozoriti na sum korupcije. To so KPK, Center za zagovorništvo, informiranje in pravno 

svetovanje pri TI Slovenia in policija. Tudi KPK je v letih od 2002 do 2006 izvajala 

javnomnenjske ankete, med katerimi je bilo eno izmed vprašanj, komu bi prijavili korupcijo, 

če bi zanjo vedeli, in tako kot mi, so dobili kot najpogostejši odgovor KPK, na drugo mesto so 

postavili policijo in na tretje medije (KPK 2007). 

Anketirani, ki so odgovorili, da niso pripravljeni poročati o korupcijskih incidentih, so lahko 

izbirali med naslednjimi vzroki zakaj ne: ne vem, komu bi poročal, bojim se posledic, moje 

poročanje ne bi nič spremenilo in drugo. 

V povprečju so moški in ženske odgovarjali zelo podobno. Najpogostejši odgovor je bil, da 

njihovo poročanje ne bi nič spremenilo. Tako je odgovorilo 46,8 % moških in 55,9 % žensk. 

31,9 % moških in 29,7 % žensk je odgovorilo, da ne vedo, komu bi poročali. Posledic poročanja 

se boji 21,3 % moških in 22,5 % žensk.  

Opombe pod odgovor drugo je podalo 8,5 % moških in 13,5 % žensk. Mednje so zapisali: 

− kaj delajo službe, ki so odgovorne in dobro plačane za odkrivanje korupcije; 

− mediji poročajo pristransko; 

− potrebni so trdni dokazi; 

− ne bi pomagalo, vsak piše zakone zase; 

− korupcija se v Sloveniji dogaja na drugih ravneh, o tem se itak veliko poroča, zgodi pa se 
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nič; 

− zadeve se je potrebno lotiti po pameti, strateško, izdelati plan, se dobiti s somišljeniki, 

ozaveščati ostale državljane s pozitivnimi vrednotami, si izboriti mesto, ne da zavzamemo 

enako energetsko delovanje kot tisti, ki nas izkoriščajo in jim ni mar za nas; 

− v pogovorih se o tem že obveščamo, vendar smo v tem krogu samo tisti, ki smo proti 

korupciji; 

− imamo ljudi, ki bi morali opravljati svojo dobro plačano službo; 

− ne želim se izpostavljati, 

− nimam volje, ne časa in podobno. 

Če povežemo odgovore na vprašanje o tem, ali anketirani verjamejo v to, da običajni ljudje 

lahko vplivajo na spremembe v boju proti korupciji, in vprašanje, zakaj bi ali ne bi poročali o 

zadevah, ki jih morda poznajo anketirani, lahko predvidevamo, da so tisti, ki ne bi poročali, v 

manjšini, kot najpogostejši vzrok pa so navedli, da njihovo poročanje ne bi kaj veliko 

spremenilo tudi zaradi tega, ker imajo po njihovem prepričanju običajni ljudje premajhno moč 

pri zmanjševanju pojavljanja korupcije. 

13. vprašanje: So vam že kdaj namignili, da morate plačati podkupnino oz. da se od vas 

pričakuje protiusluga? 

Izmed vseh anketiranih je bilo skupaj 68 % takšnih, ki jim še nikoli ni nihče namignil, da bi 

morali plačati podkupnino za hitrejše in boljše storitve, ter 32 % takšnih, ki so to že doživeli 

(slika 31). 

 

Slika 31: Pozvani k plačilu podkupnine − vsi 

38,7 % od anketiranih moških je že bilo v situaciji, da so jim namignili, da bi morali plačati 

podkupnino oz. da se od njih pričakuje protiusluga, medtem ko večini niso še nikoli. Podobno 
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večini izmed anketiranih žensk v višini 71,4 % ni bilo še nikoli namignjeno, da bi morale plačati 

oziroma vrniti uslugo. Se jih je pa s tem srečalo 28,6 % (slika 32). 

 

Slika 32: Pozvani k plačilu podkupnine – glede na spol anketiranih 

14. vprašanje: Odgovorili ste, da ste že bili v situacijah, ko so vam namignili, da morate 

ponuditi podkupnino. Ste kdaj zavrnili plačilo podkupnine? 

129 oziroma 31,5 % anketiranih je odgovorilo, da so že bili kdaj v situaciji, ko so bili pozvani, 

da plačajo podkupnino.  

Skupno 86 % anketiranih je plačilo podkupnine zavrnilo, od tega 34,9 % moških in 51,2 % 

žensk (slika 33).  
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Slika 33: Zavrnitev plačila podkupnine – vsi 

Med moškimi anketiranimi je bilo takšnih 84,9 % in med ženskami 86,8 %. 15,1 % med 

moškimi in 13,2 % med ženskami pa je zahtevano podkupnino tudi plačalo (slika 34). 

 

Slika 34: Zavrnitev plačila podkupnine – glede na spol 

4.4 Testiranje hipotez 

Pred začetkom raziskave smo postavili štiri hipoteze. Po izvedbi ankete smo jih preverili s 

pomočjo statističnih metod ANOVA in t-testom. Za posamezno hipotezo smo izbrali primerno 
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metodo. S testi smo ugotovili, ali posamezne hipoteze lahko sprejmemo ali jih zavrnemo. 

Rezultate smo sprejeli ob 5 % tveganju napake. 

4.4.1 Postavljene hipoteze 

Temeljna teza pravi, da v Sloveniji korupcija v javnih službah obstaja in njena stopnja še 

narašča. Temeljno tezo smo testirali s hipotezami, ki se nanašajo na javnomnenjsko zaznavanje 

korupcije glede na regijo stalnega prebivališča, glede na starost, glede na spol in glede na 

posamezno vrsto javnih uslužbencev. 

Hipoteza 1: 

H10: Zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji ni odvisno od statistične regije 

stalnega prebivališča. 

H1A: Zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji je odvisno od statistične regije 

stalnega prebivališča. 

Hipotezo 1 smo testirali s pomočjo analize variance ANOVA, saj ima naša neodvisna 

spremenljivka več kot dve kategoriji (neodvisna spremenljivka je regija stalnega prebivališča), 

odvisna spremenljivka pa je »sprememba stopnje korupcije v Sloveniji v preteklih dveh letih«, 

merjena na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »korupcija se je zelo zmanjšala«, 5 pa »korupcija 

se je zelo povečala«.  

Glede na povprečne vrednosti v spodnji tabeli (preglednica 2) vidimo, da je mnenje o 

spremembi stopnje korupcije v zadnjih dveh letih po posameznih regijah zelo podobno, v 

glavnem so anketiranci mnenja, da je stopnja korupcije ostala ista oz. da se je malo povečala. 

Da se je stopnja korupcije povečala v primerjavi s prejšnjima dvema letoma, so najbolj 

prepričani anketiranci iz Pomurja (PV = 3,83) in Koroške (PV = 3,82), najmanj pa anketiranci 

iz jugovzhodne Slovenije (PV = 3,26). V nadaljevanju preverimo, ali je razlika v mnenju 

anketirancev o spremembi stopnje korupcije v primerjavi s prejšnjima letoma glede na kraj 

njihovega stalnega prebivališča statistično značilna.  
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Preglednica 2: Stopnja zaznane korupcije glede na regijo stalnega prebivališča 

Regija N 
Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

95 % interval 
zaupanja srednje 

vrednosti 

Min Max 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

Pomurska 12 3,83 1,115 0,322 3,13 4,54 2 5 

Podravska 41 3,44 0,896 0,140 3,16 3,72 2 5 

Koroška 22 3,82 1,006 0,215 3,37 4,26 2 5 

Savinjska 97 3,45 1,000 0,102 3,25 3,66 2 5 

Zasavska 8 3,63 1,061 0,375 2,74 4,51 2 5 

Spodnjeposavska 19 3,37 1,012 0,232 2,88 3,86 1 5 

Jugovzhodna 23 3,26 1,096 0,229 2,79 3,73 2 5 

Osrednjeslovenska 88 3,39 1,044 0,111 3,17 3,61 1 5 

Gorenjska 27 3,56 1,086 0,209 3,13 3,99 2 5 

Notranjsko-kraška 15 3,60 0,986 0,254 3,05 4,15 2 5 

Obalno-kraška 24 3,38 0,770 0,157 3,05 3,70 2 5 

Goriška 31 3,32 0,945 0,170 2,98 3,67 2 5 

Skupaj 407 3,45 0,996 0,049 3,36 3,55 1 5 

Glede na statistično značilnost Levenovega testa, ki je večja od 0,05 in znaša 0,553, lahko 

rečemo, da so variance v vseh skupinah homogene (preglednica 3). O razliki v mnenju med 

regijami tako sklepamo na podlagi ANOVE. 

Preglednica 3: Preizkus homogenosti variance 1 

Levenov test df1 df2 Sig. 

0,887 11 395 0,553 

Vrednost F statistike je 0,688, statistična značilnost pa je večja od 0,05 in znaša 0,751, kar 

pomeni, da ničelne hipoteze, ki pravi, stopnja korupcije v Sloveniji ni odvisna od statistične 

regije stalnega prebivališča, na podlagi analize ne moremo ovreči. Glede na kraj stalnega 
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prebivališča anketirancev ne obstaja statistično značilna razlika v mnenju o tem, ali se je stopnja 

korupcije v zadnjih dveh letih spremenila (p>0,05) (preglednica 4). 

Preglednica 4: ANOVA 1 

 Vsota kvadratov df 
Srednja vrednost 

kvadratov F Sig. 

Med skupinami 7,571 11 0,688 0,688 0,751 

Znotraj skupine 395,339 395 1,001     

Skupaj 402,909 406       

Hipoteza 2: 

H20: Zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji se ne razlikuje glede na starost 

uporabnikov javnih storitev. 

H2A: Zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji se razlikuje glede na starost 

uporabnikov javnih storitev. 

Hipotezo 2 smo testirali s pomočjo analize variance ANOVA, saj ima naša neodvisna 

spremenljivka več kot dve kategoriji (neodvisna spremenljivka je starost anketirancev), odvisna 

spremenljivka pa je »sprememba stopnje korupcije v Sloveniji v preteklih dveh letih«, merjena 

na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »korupcija se je zelo zmanjšala«, 5 pa »korupcija se je zelo 

povečala«.  

Glede na povprečne vrednosti v spodnji tabeli (preglednica 5) vidimo, da je mnenje o 

spremembi stopnje korupcije v zadnjih dveh letih tudi glede na starost anketirancev zelo 

podobno, v glavnem so mnenja, da je stopnja korupcije ostala enaka (PV med 3,37 in 3,53). V 

nadaljevanju vseeno preverimo, ali je razlika v mnenju anketirancev o spremembi stopnje 

korupcije v primerjavi s prejšnjima letoma glede na njihovo starost statistično značilna. 
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Preglednica 5: Stopnja zaznane korupcije glede na starost uporabnikov 

Starost N 
Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

95 % interval 
zaupanja srednje 

vrednosti 

Min Max 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

25−34 let 71 3,37 0,989 0,117 3,13 3,60 1 5 

35−44 let 125 3,45 1,012 0,090 3,27 3,63 2 5 

45−54 let 127 3,53 0,999 0,089 3,35 3,70 1 5 

55 let in več 85 3,41 0,992 0,108 3,20 3,63 1 5 

Skupaj 408 3,45 0,998 0,049 3,35 3,55 1 5 

Vrednost Levenove statistike je 0,167, statistična značilnost pa je večja od 0,05 in znaša 0,919, 

kar pomeni, da so variance v vseh skupinah homogene (preglednica 6). O razlikah v mnenju 

glede na starost anketirancev tudi v tem primeru sklepamo na podlagi ANOVE. 

Preglednica 6: Preizkus homogenosti variance 2 

Levenov test df1 df2 Sig. 

0,167 3 404 0,919 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 (0,708), ničelne hipoteze, ki pravi, 

da se zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji ne razlikuje glede na starost 

uporabnikov, na podlagi analize ne moremo ovreči (preglednica 7). Glede na starost 

anketirancev ne obstaja statistično značilna razlika v mnenju o tem, ali se je stopnja korupcije 

v zadnjih dveh letih spremenila (p>0,05).  
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Preglednica 7: ANOVA 2 

  Vsota kvadratov df 
Srednja vrednost 

kvadratov F Sig. 

Med skupinami 1,387 3 0,462 0,463 0,708 

Znotraj skupine 403,633 404 0,999     

Skupaj 405,020 407       

Hipoteza 3: 

H30: Moški v povprečju zaznavajo večjo ali enako spremembo stopnje korupcije kot ženske. 

H3A: Moški v povprečju zaznavajo manjšo spremembo stopnjo korupcije kot ženske. 

Hipotezo 3 smo testirali s pomočjo t-testa za dva neodvisna vzorca, saj ima naša neodvisna 

spremenljivka dve kategoriji (spol), odvisna spremenljivka pa je »sprememba stopnje korupcije 

v Sloveniji v preteklih dveh letih«, merjena na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »korupcija se 

je zelo zmanjšala«, 5 pa »korupcija se je zelo povečala«.  

Glede na povprečne vrednosti v spodnji tabeli (preglednica 8) vidimo, da ženske v povprečju 

menijo, da je stopnja korupcije ostala enaka (PV=3,52), moški pa v povprečju menijo, da se je 

stopnja korupcije v zadnjih dveh letih nekoliko znižala (PV=3,31). V nadaljevanju preverimo, 

ali je razlika v mnenju anketirancev o spremembi stopnje korupcije v primerjavi s prejšnjima 

letoma glede spola statistično značilna. 

Preglednica 8: Stopnja zaznane korupcije glede na spol 

Spol N 
Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

moški 136 3,31 0,978 0,084 

ženske 272 3,52 1,002 0,061 

Glede na vrednost statistične značilnosti Levenovega testa, ki je večja od 0,05 in znaša 0,196, 

lahko trdimo, da je varianca v obeh skupinah enaka, zato v nadaljevanju za ugotavljane razlik 

med skupinami upoštevamo podatke, ki predvidevajo enaki varianci – prva vrstica. Glede na 

spol obstajajo statistično značilne razlike v mnenju o tem, kako se je stopnja korupcije v 

Sloveniji v preteklih dveh letih spremenila, saj je statistična značilnost t-testa pod 0,05 in znaša 

0,042 (enostranski p=0,021). Ničelno hipotezo tako ovržemo in sprejmemo alternativno, ki 

pravi, da moški v povprečju zaznavajo manjšo spremembo stopnje korupcije kot ženske 

(preglednica 9). 



 

53 

Preglednica 9: Test dveh neodvisnih vzorcev 

 

Levenov test 
enakosti 
varianc t-test enakosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df 
Sig. 2-

stranska 

Razlika 
srednje 

vrednosti 

Standarda 
napaka 
razlike 

95 % interval 
zaupanja razlike 

Spodnji Zgornji 

Predpostavljene 

enake variance 
1,679 0,196 -2,043 406 0,042 -0,213 0,104 -0,418 -0,008 

Predpostavljene 

neenake variance 
  -2,060 276,011 0,040 -0,213 0,104 -0,417 -0,009 

Hipoteza 4: 

H40: Stopnje korupcije v različnih javnih službah se med seboj ne razlikujejo. 

H4A: Stopnje korupcije v različnih javnih službah se med seboj razlikujejo. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo t-testa za dva odvisna vzorca, in sicer tako, da smo 

ugotavljali, ali obstaja razlika v stopnji korupcije med pari 12 javnih služb. Stopnja korupcije 

je bila merjena na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh ni koruptiven«, 5 pa »skrajno 

koruptiven«. Ker smo ugotavljali razliko med vsemi pari, je v prilogi 2 prikazana tabela z 

opisnimi statistikami za vsak par javnih služb posebej (tabela s statističnimi značilnostmi se 

nahaja v prilogi 3).  

Razlika v stopnji korupcije po oceni anketirancev ni statistično značilna med naslednjimi 

službami (p>0,05): med parlamentom in sodstvom (p = 0,104) (za obe javni službi so 

anketiranci mnenja, da sta zelo koruptivni),  med vojsko in izobraževalnim sistemom (p 

=0,392), (za obe javni službi so anketiranci mnenja, da sta koruptivni), med verskimi 

institucijami ter med poslovnimi in privatnimi šolami (p = 0,642) (za obe so mnenja, da sta 

koruptivni). Razlika v oceni korupcije prav tako ni statistično značilna med verskimi 

institucijami in policijo (p = 0,677). Za obe so mnenja, da sta koruptivni. Da sta koruptivni 

anketirani ocenjujejo tudi verske institucije in javne uslužbence (p = 0,710) ter poslovne in 

zasebne šole in policijo (p  =0,750). Razlika v stopnji korupcije ni statistično značilna med 

poslovnimi in zasebnimi šolami ter javnimi uslužbenci na splošno (p = 0,399). Za obe skupini 

so anketirani mnenja, da sta približno enako koruptivni. Prav tako so anketirani kot enako 

koruptivne označili policijo in javne uslužbence na splošno (p = 0,370). 

Razlike v stopnji korupcije pa so statistično značilne (p<0,05) med političnimi strankami in 

vsemi preostalimi javnimi službami, in sicer so anketiranci mnenja, da so politične stranke 

statistično značilno bolj koruptivne kot parlament, vojska, nevladne organizacije, mediji, verske 

institucije, poslovne in zasebne šole, javne izobraževale organizacije, sodstvo, medicinske in 
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zdravstvene organizacije, policija in javni uslužbenci. Obstaja pa statistično značilna razlika 

tudi med koruptivnostjo parlamenta in nekaterih drugih javnih služb (p<0,05). Parlament je po 

mnenju anketirancev bolj koruptiven kot vojska, nevladne organizacije, mediji, verske 

institucije, poslovne in zasebne šole, javne šole, policija in javni uslužbenci. So pa anketiranci 

menja, da je zdravstvo bolj koruptivno kot parlament. Razlike v stopnji korupcije pa so 

statistično značilne (p<0,05) tudi med vojsko in ter nekaterimi javnimi službami (p<0,05). 

Vojska je po mnenju anketirancev bolj koruptivna kot nevladne organizacije. Menijo tudi, da 

je vojska manj koruptivna kot mediji, verske institucije, poslovne in zasebne šole, sodstvo, 

medicinske in zdravstvene organizacije, policija in javni uslužbenci. Obstaja tudi statistično 

značilna razlika v stopnji koruptivnosti med nevladnimi organizacijami in nekaterimi drugimi 

javnimi službami (p<0,05). Anketiranci menijo, da so nevladne organizacije manj koruptivne 

kot mediji, verske institucije, poslovne in zasebne šole, javno šolstvo, medicinske in 

zdravstvene organizacije, policija, javni uslužbenci in sodstvo. Statistično značilna pa je tudi 

razlika med stopnjo koruptivnosti medijev nekaterih javnih služb (p>0,05). Anketiranci so 

mnenja, da so mediji manj koruptivni kot sodstvo in medicinske in zdravstvene organizacije ter 

da so bolj koruptivni kot policija, javni uslužbenci, verske institucije ter poslovne in zasebne 

šole. Razlike v stopnji korupcije so statistično značilne tudi med verskimi institucijami in 

nekaterimi javnimi službami (p<0,05). Anketiranci so mnenja, da so verske institucije bolj 

koruptivne kot javno šolstvo, menijo pa tudi, da so verske institucije manj koruptivne kot 

sodstvo ter medicinske in zdravstvene organizacije. Statistično značilne razlike v stopnji 

korupcije ugotovimo tudi med poslovnimi in zasebnimi šolami ter nekaterimi javnimi službami 

(p>0,05). Anketiranci so mnenja, da so poslovne in zasebne šole bolj koruptivne kot javno 

šolstvo ter da je poslovno in zasebno šolstvo manj koruptivno kot sodstvo ter medicinske in 

zdravstvene organizacije. Razlika v stopnji korupcije je statistično značilna tudi med javnimi 

šolami in nekaterimi drugimi javnimi službami (p<0,05). Anketiranci so mnenja, da so javne 

šole manj koruptivne kot sodstvo, medicinske in zdravstvene organizacije, policija ter javni 

uslužbenci. Med sodstvom in nekaterimi javnimi službami je razlika v stopnji korupcije prav 

tako statično značilna (p<0,05). Anketiranci so mnenja, da je sodstvo manj koruptivno kot 

medicinske in zdravstvene organizacije ter da je bolj koruptivno kot policija in javni uslužbenci. 

Prav tako obstaja statistično značilna razlika v stopnji korupcije med medicinskimi in 

zdravstvenimi organizacijami ter nekaterimi drugimi javnimi službami. Anketiranci so mnenja, 

da so medicinske in zdravstvene organizacije bolj koruptivne kot policija in javni uslužbenci.  

Ničelno hipotezo, ki pravi, da se stopnje korupcije v različnih javnih službah med seboj ne 

razlikujejo, lahko v večini primerov ovržemo, hipotezo, ki pravi, stopnje korupcije v različnih 

javnih službah se med seboj razlikujejo, lahko le delno potrdimo. 

4.4.2 Povzetek testiranja hipotez 

Prvo hipotezo smo zastavili v pričakovanju, da je zaznavanje korupcije odvisno od statistične 

regije stalnega prebivališča anketiranih. Med testiranjem hipoteze smo ugotovili, da temu ni 
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tako in sprejeli sklep, da ne obstaja statistično značilna razlika v zaznavanju spremembe 

korupcije glede na regijo stalnega prebivališča. 

S testiranjem druge hipoteze smo prišli do ugotovitve, da ne obstaja statistično značilna razlika 

spremembe zaznavanja korupcije med uporabniki javnih storitev glede na njihovo starost.  

V tretji hipotezi smo želeli preveriti razliko med moškim in ženskim zaznavanjem korupcije. 

Tokrat smo lahko potrdili naša predvidevanja in sprejeli sklep, da moški v povprečju zaznavajo 

manjšo spremembo stopnje korupcije kot ženske. 

Četrta hipoteza nam je prinesla odgovor na vprašanje, ali se stopnje korupcije v različnih javnih 

službah med seboj razlikujejo. Med nekaterimi pari javnih služb obstajajo razlike, med 

nekaterimi ne. Glede na to, da obstajajo razlike med vsaj enim parom javnih služb, lahko 

sprejmemo sklep, da se stopnje korupcije med različnimi javnimi službami razlikujejo. 
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5 UGOTOVITVE, PRISPEVEK K STROKI IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE 

Z nalogo želimo opozoriti na problem pojavljanja korupcije v Sloveniji. Korupcija ni nekaj 

novega, ni nekaj, kar se ne bi pojavljalo že dolgo nazaj v zgodovini človeštva. Se je pa danes 

tovrstno delovanje precej razširilo predvsem v državah v razvoju in v državah, kjer je 

gospodarska rast manjša. Dosedanje mednarodne raziskave so pokazale, da sta v razvitih 

državah transparentnost in integriteta na zelo visoki ravni. Slovenija v teh raziskavah dosega 

povprečno oceno okrog vrednosti 6 v razponu od 1 do 10, pri čemer je 10 najboljša možna 

ocena. Posledice korupcije so vidne na gospodarski rasti in razvoju. Kadar je v javnih službah 

v ospredju zasebna korist, običajno ne prinaša nič dobrega za skupna oziroma javna sredstva.  

Skozi raziskavo smo ugotovili, da uporabniki javnih storitev menijo, da raven korupcije v 

Sloveniji v obdobju zadnjih dveh let ostaja enaka, torej se niti ne povečuje, niti ne zmanjšuje. 

Ugotovili smo, da zaznavanje spremembe stopnje korupcije v Sloveniji ni odvisno od statistične 

regije stalnega prebivališča in ne od starosti uporabnikov javnih storitev. Obstajajo pa 

statistično značilne razlike v zaznavanju spremembe korupcije med spoloma in stopnjo 

korupcije med posameznimi javnimi službami. 

V naši anketi je sodelovalo 410 uporabnikov javnih storitev, od tega eno tretjino moških in dve 

tretjini žensk. Anketirani so starejši od 25 let, pri čemer je najpogostejša starost od 35 do 54 let, 

kar predstavlja 60 % vseh anketiranih. Največ anketiranih (slabo polovico) ima stalno 

prebivališče v Savinjski in Osrednjeslovenski regiji. Več kot 90 % vseh anketiranih je 

zaposlenih. 

72 % vseh anketiranih je mnenja, da korupcija v Sloveniji predstavlja resen oziroma zelo resen 

problem, od tega ženske pretežno menijo, da gre za resen problem, moški pa za zelo resen 

problem. Več kot polovica anketiranih meni, da je precej oziroma zelo pomembno poznanstvo 

pri urejanju zadev, ki so v domeni javnega sektorja. 67 % anketiranih je prepričanih, da vlada 

v velikem obsegu deluje pod vplivom močnejših subjektov/lobijev, ki delujejo v svojo korist in 

za lasten interes. 76 % anketiranih meni, da je vlada neučinkovita oziroma zelo neučinkovita v 

boju proti korupciji. Anketirani so med najbolj koruptivne javne službe postavili politične 

stranke, zdravstvo, parlament in sodstvo. Sodelujoči so v zadnjem letu imeli največ opravka z 

medicinskim in zdravstvenim osebjem ter najmanj s sodstvom in policijo. Pri tem jih večina 

(slabih 97 %) ni plačala nobenih podkupnin. Med tistimi 3 % anketiranih, ki pa so plačali 

podkupnino, jih je večina to storila z namenom darila oziroma v znak hvaležnosti, le malenkost 

manj pa zaradi pospešitve storitev. Mnenja anketiranih v zvezi z vplivom običajnih ljudi na 

spremembe v boju proti korupciji so precej deljena. Še najmanj se jih popolnoma strinja z 

izjavo, da imajo običajni ljudje vpliv na določene spremembe. Anketirani so se v večini izrazili, 

da bi sodelovali v boju proti korupciji, vendar v mirnih akcijah brez konkretnega izpostavljanja. 

Več kot polovica moških in prav tako žensk je pripravljena poročati o primerih korupcije in s 

tem pripomoči k njenemu preprečevanju. Približno tretjina anketiranih je že bila kdaj v 
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položaju, ko jim je bilo namignjeno, da bi bilo potrebno za določeno zadevo ponuditi 

podkupnino. Slabih 90 % je ta namig spregledalo oziroma zavrnilo. 

5.1 Prispevek k stroki 

Na problematiko korupcije je bilo v svetu narejenih že precej raziskav, vendar ne veliko takšnih, 

ki bi vključevale slovenski javni sektor. Raziskav, izvedenih v Sloveniji za slovenski prostor 

na tematiko koruptivnosti, pa skorajda ni. Nekaj raziskav je opravilo podjetje GFK Gral Iteo, 

vendar so bile analize zastavljene kot primerjave z drugimi državami. Zato smo se mi 

osredotočili na problem zaznane korupcije z drugačnega zornega kota. V prvem delu naloge 

smo za osvetlitev problema tudi mi primerjali Slovenijo z ostalimi državami. V nadaljevanju 

pa smo pridobljene primarne podatke iz anket primerjali s podatki predhodno opravljenih 

raziskav za Slovenijo. Zanimalo nas je trenutno stanje zaznane korupcije v primerjavi z 

zaznavanjem pred dvema letoma. Zelo pomembna se nam zdi ugotovitev, da se ljudje zavedajo 

problematike ter da so za odpravljanje in sankcioniranje korupcije pripravljeni tudi kaj narediti. 

Tu pa je sedaj prostor za stroko, da izkoristi naša dognanja, pripravi in izvede več aktivnosti, v 

katerih bi imeli običajni ljudje še več priložnosti za sodelovanje in s tem večjo moč in vplivanje 

na boj proti korupciji. 

5.2 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Z našo nalogo smo odprli številne možnosti za nadaljnje raziskovanje. Vidimo jo kot podlago 

oziroma priložnost za obdobno spremljanje stanja percepcije korupcije in razvoja 

protikorupcijskih aktivnosti. Nadalje obstajajo številne možnosti za primerjave med različnimi 

državami. Eno izmed takšnih možnosti smo tudi že izkoristili v obdobju med nastajanjem naše 

naloge, in sicer smo naredili primerjavo s sosednjo Avstrijo v prispevku Dark Friendliness in 

Austria and Slovenia (Burböck idr. 2017), ki smo ga pripravili v soavtorstvu z avstrijskimi 

raziskovalci in tudi že objavili v znanstveni reviji Management ter predstavili na mednarodni 

konferenci Management International Conference v Benetkah v Italiji leta 2017. Tematika 

predstavlja precejšen izziv za raziskovalce tudi zaradi težav s pridobivanjem konkretnih in 

verodostojnih podatkov. Obstajajo različne bolj ali manj zanesljive metode merjenja korupcije, 

ki same zase dokazujejo, da je korupcijo praktično nemogoče popolnoma pravilno izmeriti. 

Merimo lahko samo njeno zaznavanje. 
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6 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, v kakšni meri uporabniki javnih storitev zaznavajo 

korupcijo. Z raziskavo zaznavanja korupcije smo se omejili na obdobje obstoja Evropske unije, 

s poudarkom na zadnjih dveh letih. Želeli smo opozoriti, da korupcija v Sloveniji obstaja ter da 

jo običajni ljudje tudi zaznavajo. Pri tem se kot posamezniki počutijo dokaj nemočne, kar 

povzroča pasivnost pri spremljanju dogodkov. Država s svojim aparatom sicer skuša 

preprečevati in obvladovati korupcijo, vendar se je skozi prepričanja naših anketirancev 

izkazalo, da pri tem ni ravno uspešna. Primanjkuje politične volje za ustrezne ukrepe, ki bi 

učinkovito preprečevali sam pojav. Država se problema loteva preveč z vidika sankcioniranja 

in premalo napora vlaga v preventivno delovanje. Mnenje naših anketiranih je bilo, da tudi pri 

sankcioniranju koruptivnih dejanj Slovenija ni uspešna. Osnovo težavo vidimo v tem, da je 

korupcijska dejanja izredno težko dokazati. Zaradi tega so postopki izredno dolgotrajni. Tako 

se mnogokrat zgodi, da zadeve zastarajo še preden pride do kakršnega epiloga. Se pa  nam 

ponovno vzbudi sum glede korektnosti samih sodnih postopkov. Skratka, imamo občutek, da 

se vrtimo v krogu, da se odgovornost prenaša vedno na nekoga drugega. 

Naše mnenje je, da bi se vsi skupaj morali zavedati, da je korupcija nekaj izredno slabega, da 

večini državljanov povzroča škodo ter zavira napredek Slovenije. Vse prevečkrat imamo 

občutek, da določeni ljudje, ki imajo »pomembna« poznanstva v elitnih krogih, preveč vplivajo 

na določena področja, čeprav za to nimajo ustreznih strokovnih znanj. Kot dokaz, da je temu 

tako, lahko štejemo »beg« ustanoviteljev mnogih podjetij iz Slovenije v sosednje države ali še 

dlje. Zakaj? Birokracija je prezahtevna in traja predolgo. Danes podjetnik »nima časa« čakati 

niti nekaj mesecev kaj šele let, preden se lahko vključi na svetovni trg. Konkurenca na 

globalnem trgu je prehuda. Naše mnenje je, da se za vsemi temi birokratskimi postopki spet 

skriva »nekdo«, ki zavira ali pa pospešuje postopke, odvisno od tega, kakšna je njegova osebna 

korist. Tu pa je naša zgodba spet na začetku krogotoka. 

Želeli bi opozoriti še na pomen vzgoje in izobraževanja. Država bi morala sistematično uvajati 

in vključevati vsebine s področja etike in moralne odgovornosti vsaj že v osnovne šole, če ne 

že v vrtce. Več moči bi morali vlagati v vzgojo mladine v poštene in etično usmerjene 

državljane. Le takšne osebe bodo lahko opravljale bolj ali manj pomembne javne funkcije in 

zasedale položaje za splošno družbeno-ekonomsko in socialno dobrobit vseh njenih 

državljanov. Pri tem pa država ne bi smela pozabiti na stari rek »zgledi vlečejo« in se tudi sama 

ravnati po moralnih načelih.  

Za konec naj spomnimo še, da v tej zgodbi nismo sami. S težavami, ki jih povzroča korupcija, 

se ne spopada samo Slovenija. Morda bi se morali v tej bitki bolj povezati z ostalimi državami. 

Lahko bi se zgledovali po državah, ki so tako v preventivi kot v kurativi boja proti korupciji 

bolj uspešne in v mednarodnih raziskavah dosegajo boljše uvrstitve na lestvicah koruptivnosti. 

Posledično te države dosegajo visoko gospodarsko rast in ekonomski razvoj. 
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ANKETA 

Uvod 

Sem Sonja in zaključujem magistrski študijski program Management na UP Fakulteti za management v Kopru. 
 
Za potrebe svojega magistrskega dela vas prosim za sodelovanje v kratki anketi, ki je namenjena analizi korupcijskega barometra v 
Republiki Sloveniji. 
 
Odgovarjanje na vprašanja vam bo vzelo približno 3 minute. Anonimnost je zagotovljena, rezultati bodo zbrani v agregatni obliki in 
uporabljeni izključno za potrebe naloge in mednarodne primerjave z Avstrijo. Torej ni možno izslediti avtorja posameznega odgovora na 
vprašalnik. 

 1. Kako se je po vašem mnenju spremenila stopnja korupcije v Sloveniji v preteklih dveh letih?  
 Zelo zmanjšala   
 Malo zmanjšala  
 Ostala enaka  
 Malo povečala  
 Zelo povečala  

 
2. V kolikšni meri po vašem mnenju korupcija v javnem sektorju predstavlja problem v naši državi? 

Z javnim sektorjem mislimo na zaposlene v organizacijah/institucijah, ki so v lasti in/ali pod vodstvom vlade. 
 Sploh ni problem  
 Manjši problem  
 Problem  
 Resen problem  
 Zelo resen problem  

 
3. Kako pomemben je v vaših odnosih z javnim sektorjem osebni kontakt in/ali razmerje (poznanstvo) pri 
urejanju stvari/poslovanja, ki so v domeni javnega sektorja? 

 Sploh ni pomembno  
 Malo pomembno  
 Pomembno  
 Precej pomembno  
 Zelo pomembno  

 
4. V kolikšni meri je po vašem mnenju vlada države Slovenije pod vplivom nekaj močnejših subjektov/lobijev, 
ki delujejo v svojo korist in za lasten interes? 

 Popolnoma nič  
 V omejenem obsegu  
 Nekoliko  
 V velikem obsegu  
 V celoti  

 
5. Kako učinkovita je po vašem mnenju vlada v boju proti korupciji? 

 Zelo učinkovita  
 Učinkovita  
 Niti učinkovita niti neučinkovita  
 Neučinkovita  
 Zelo neučinkovita 
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6. V kolikšnem obsegu po vašem mnenju korupcija predstavlja problem v naši državi glede na spodnje 
kategorije? Odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »korupcija sploh ni problem« in 5 »korupcija je zelo 
resen problem«.   

 1 2 3 4 5 

Politične stranke      

Parlament/zakonodajalec      

Vojska      

Nevladne organizacije      

Mediji      

Verske organizacije      

Poslovne/privatne šole      

Javne izobraževalne organizacije      

Sodstvo      

Medicinske in zdravstvene organizacije      

Policija      

Javni uslužbenci na splošno      

 
7. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih vi ali kdo, ki živi v vašem gospodinjstvu, opravka s sledečimi javnimi 
institucijami? 

 DA NE 

Izobraževalne ustanove   

Sodišče   

Medicinske in zdravstvene ustanove   

Policija   

Upravna služba   

Javne gospodarske službe (občina, komunala, elektro in 
podobno)   

Davčna služba   

 
8. Ste pri opravkih z zgornjimi institucijami v zadnjih 12 mesecih vi ali kdo iz vaše družine plačali podkupnino v 
kakršnikoli obliki (tudi protiusluge)? 

 Da  
 Ne  

 



Priloga 1  

 

8.A Kaj je bil najpogostejši vzrok za plačilo podkupnine? Možen je en odgovor. 
 Kot darilo ali v znak hvaležnosti  
 Z namenom pridobitve cenejše storitve  
 Z namenom pospešitve zadeve  
 Bil je edini možni način za ureditev zadeve  

 
9. Kako se strinjate z naslednjo izjavo: "Navadni ljudje lahko vplivajo na spremembo v boju proti korupciji." 

 Popolnoma se strinjam  
 Delno se strinjam  
 Se strinjam  
 Močno se ne strinjam  
 Sploh se ne strinjam  

  
10. Obstajajo različne možnosti, ki bi jih ljudje lahko storili v boju proti korupciji. Bi bili pripravljeni storiti 
karkoli od spodaj naštetega? 

 DA NE 

 Podpisali peticijo, ki bi od vlade zahtevala, da stori več 
proti korupciji.   

Sodelovali pri mirnem protestu oz. demonstraciji proti 
korupciji.   

 Se priključili kakšni organizaciji v boju proti korupciji 
kot njen aktivni član.   

 Plačali več za dobrine pri podjetju, ki ni obremenjeno s 
korupcijo.   

Obveščali javnost o problemu korupcije preko socialnih 
medijev.   

 Poročali o korupcijskih incidentih.   

 
10.A Če ste na vprašanje 10 v točki "poročali o korupcijskih incidentih" odgovorili z DA, komu bi poročali? 
(Možnih je več odgovorov)  

 Direktno vpletenim  
 Javni vladni protikorupcijski službi ali na dežurni telefon  
 Neodvisni neprofitni organizaciji (Zveza potrošnikov, Varuh človekovih pravic in podobno)  
 Novinarjem  
 Drugo:  

 
 
10.B Če ste na vprašanje 11 v točki "poročali o korupcijskih incidentih" odgovorili z NE, zakaj ne? 
(Možnih je več odgovorov) 

 Ne vem, komu bi poročal  
 Bojim se posledic  
 Moje poročanje ne bi nič spremenilo  
 Drugo:  

 

11. So vam že kdaj namignili, da morate plačati podkupnino oz. da se od vas pričakuje protiusluga? 
 Da  
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 Ne  
 
12. Če ste odgovorili z DA, ste kdaj zavrnili plačilo podkupnine? 

 Da  
 Ne  

 
(Demografija)    
Spol: 

 Moški  
 Ženski  

 
(Demografija)    
V katero starostno skupino spadate? 

 manj kot 25 let  
 25−34 let  
 35−44 let  
 45−54 let  
 55−64 let  
 več kot 64  

 
(Demografija)    
V kateri regiji imate stalno bivališče? 
(Kohezijski regiji Slovenije)  

 Pomurska regija  
 Podravska regija  
 Koroška regija  
 Savinjska regija  
 Zasavska regija  
 Spodnjeposavska regija  
 Jugovzhodna regija  
 Osrednjeslovenska regija  
 Gorenjska regija  
 Notranjsko-kraška regija  
 Obalno-kraška regija  
 Goriška regija  

 
(Demografija)    
Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 

 Učenec/dijak  
 Študent  
 Zaposlen  
 Upokojen  
 Iščem zaposlitev  

 

Zaključek 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 
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Multipla primerjava 

Odvisna spremenljivka:  

(I) Q15_Stalno prebivališče 
Povprečna 

razlika (I-J) 
Standardna 

napaka Sig. 

95% stopnja 
zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Bonferroni Pomurska Podravska ,394 ,328 1,000 -,72 1,51 

Koroška ,015 ,359 1,000 -1,20 1,23 

Savinjska ,380 ,306 1,000 -,66 1,42 

Zasavska ,208 ,457 1,000 -1,34 1,76 

Spodnjeposavska ,465 ,369 1,000 -,79 1,72 

Jugovzhodna ,572 ,356 1,000 -,64 1,78 

Osrednjeslovenska ,447 ,308 1,000 -,60 1,49 

Gorenjska ,278 ,347 1,000 -,90 1,46 

Notranjsko-kraška ,233 ,387 1,000 -1,08 1,55 

Obalno-kraška ,458 ,354 1,000 -,74 1,66 

Goriška ,511 ,340 1,000 -,64 1,67 

Podravska Pomurska -,394 ,328 1,000 -1,51 ,72 

Koroška -,379 ,264 1,000 -1,28 ,52 

Savinjska -,015 ,186 1,000 -,65 ,62 

Zasavska -,186 ,387 1,000 -1,50 1,13 

Spodnjeposavska ,071 ,278 1,000 -,87 1,01 

Jugovzhodna ,178 ,261 1,000 -,71 1,06 

Osrednjeslovenska ,053 ,189 1,000 -,59 ,69 

Gorenjska -,117 ,248 1,000 -,96 ,73 

Notranjsko-kraška -,161 ,302 1,000 -1,19 ,86 

Obalno-kraška ,064 ,257 1,000 -,81 ,94 

Goriška ,116 ,238 1,000 -,69 ,92 

Koroška Pomurska -,015 ,359 1,000 -1,23 1,20 

Podravska ,379 ,264 1,000 -,52 1,28 

Savinjska ,365 ,236 1,000 -,44 1,17 

Zasavska ,193 ,413 1,000 -1,21 1,60 

Spodnjeposavska ,450 ,313 1,000 -,61 1,51 

Jugovzhodna ,557 ,298 1,000 -,46 1,57 

Osrednjeslovenska ,432 ,238 1,000 -,38 1,24 

Gorenjska ,263 ,287 1,000 -,71 1,24 

Notranjsko-kraška ,218 ,335 1,000 -,92 1,36 

Obalno-kraška ,443 ,295 1,000 -,56 1,45 

Goriška ,496 ,279 1,000 -,45 1,44 

Savinjska Pomurska -,380 ,306 1,000 -1,42 ,66 

Podravska ,015 ,186 1,000 -,62 ,65 

Koroška -,365 ,236 1,000 -1,17 ,44 

Zasavska -,171 ,368 1,000 -1,42 1,08 

Spodnjeposavska ,085 ,251 1,000 -,77 ,94 

Jugovzhodna ,193 ,232 1,000 -,59 ,98 
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Osrednjeslovenska ,067 ,147 1,000 -,43 ,57 

Gorenjska -,102 ,218 1,000 -,84 ,64 

Notranjsko-kraška -,146 ,278 1,000 -1,09 ,80 

Obalno-kraška ,079 ,228 1,000 -,70 ,85 

Goriška ,131 ,206 1,000 -,57 ,83 

Zasavska Pomurska -,208 ,457 1,000 -1,76 1,34 

Podravska ,186 ,387 1,000 -1,13 1,50 

Koroška -,193 ,413 1,000 -1,60 1,21 

Savinjska ,171 ,368 1,000 -1,08 1,42 

Spodnjeposavska ,257 ,422 1,000 -1,17 1,69 

Jugovzhodna ,364 ,411 1,000 -1,03 1,76 

Osrednjeslovenska ,239 ,369 1,000 -1,02 1,49 

Gorenjska ,069 ,403 1,000 -1,30 1,44 

Notranjsko-kraška ,025 ,438 1,000 -1,46 1,51 

Obalno-kraška ,250 ,408 1,000 -1,14 1,64 

Goriška ,302 ,397 1,000 -1,04 1,65 

Spodnjeposavska Pomurska -,465 ,369 1,000 -1,72 ,79 

Podravska -,071 ,278 1,000 -1,01 ,87 

Koroška -,450 ,313 1,000 -1,51 ,61 

Savinjska -,085 ,251 1,000 -,94 ,77 

Zasavska -,257 ,422 1,000 -1,69 1,17 

Jugovzhodna ,108 ,310 1,000 -,95 1,16 

Osrednjeslovenska -,018 ,253 1,000 -,88 ,84 

Gorenjska -,187 ,300 1,000 -1,20 ,83 

Notranjsko-kraška -,232 ,346 1,000 -1,40 ,94 

Obalno-kraška -,007 ,307 1,000 -1,05 1,04 

Goriška ,046 ,291 1,000 -,94 1,04 

Jugovzhodna Pomurska -,572 ,356 1,000 -1,78 ,64 

Podravska -,178 ,261 1,000 -1,06 ,71 

Koroška -,557 ,298 1,000 -1,57 ,46 

Savinjska -,193 ,232 1,000 -,98 ,59 

Zasavska -,364 ,411 1,000 -1,76 1,03 

Spodnjeposavska -,108 ,310 1,000 -1,16 ,95 

Osrednjeslovenska -,125 ,234 1,000 -,92 ,67 

Gorenjska -,295 ,284 1,000 -1,26 ,67 

Notranjsko-kraška -,339 ,332 1,000 -1,47 ,79 

Obalno-kraška -,114 ,292 1,000 -1,11 ,88 

Goriška -,062 ,275 1,000 -1,00 ,87 

Osrednjeslovenska Pomurska -,447 ,308 1,000 -1,49 ,60 

Podravska -,053 ,189 1,000 -,69 ,59 

Koroška -,432 ,238 1,000 -1,24 ,38 

Savinjska -,067 ,147 1,000 -,57 ,43 

Zasavska -,239 ,369 1,000 -1,49 1,02 

Spodnjeposavska ,018 ,253 1,000 -,84 ,88 
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Jugovzhodna ,125 ,234 1,000 -,67 ,92 

Gorenjska -,169 ,220 1,000 -,92 ,58 

Notranjsko-kraška -,214 ,279 1,000 -1,16 ,73 

Obalno-kraška ,011 ,230 1,000 -,77 ,79 

Goriška ,064 ,209 1,000 -,65 ,77 

Gorenjska Pomurska -,278 ,347 1,000 -1,46 ,90 

Podravska ,117 ,248 1,000 -,73 ,96 

Koroška -,263 ,287 1,000 -1,24 ,71 

Savinjska ,102 ,218 1,000 -,64 ,84 

Zasavska -,069 ,403 1,000 -1,44 1,30 

Spodnjeposavska ,187 ,300 1,000 -,83 1,20 

Jugovzhodna ,295 ,284 1,000 -,67 1,26 

Osrednjeslovenska ,169 ,220 1,000 -,58 ,92 

Notranjsko-kraška -,044 ,322 1,000 -1,14 1,05 

Obalno-kraška ,181 ,281 1,000 -,77 1,13 

Goriška ,233 ,263 1,000 -,66 1,13 

Notranjsko-kraška Pomurska -,233 ,387 1,000 -1,55 1,08 

Podravska ,161 ,302 1,000 -,86 1,19 

Koroška -,218 ,335 1,000 -1,36 ,92 

Savinjska ,146 ,278 1,000 -,80 1,09 

Zasavska -,025 ,438 1,000 -1,51 1,46 

Spodnjeposavska ,232 ,346 1,000 -,94 1,40 

Jugovzhodna ,339 ,332 1,000 -,79 1,47 

Osrednjeslovenska ,214 ,279 1,000 -,73 1,16 

Gorenjska ,044 ,322 1,000 -1,05 1,14 

Obalno-kraška ,225 ,329 1,000 -,89 1,34 

Goriška ,277 ,315 1,000 -,79 1,35 

Obalno-kraška Pomurska -,458 ,354 1,000 -1,66 ,74 

Podravska -,064 ,257 1,000 -,94 ,81 

Koroška -,443 ,295 1,000 -1,45 ,56 

Savinjska -,079 ,228 1,000 -,85 ,70 

Zasavska -,250 ,408 1,000 -1,64 1,14 

Spodnjeposavska ,007 ,307 1,000 -1,04 1,05 

Jugovzhodna ,114 ,292 1,000 -,88 1,11 

Osrednjeslovenska -,011 ,230 1,000 -,79 ,77 

Gorenjska -,181 ,281 1,000 -1,13 ,77 

Notranjsko-kraška -,225 ,329 1,000 -1,34 ,89 

Goriška ,052 ,272 1,000 -,87 ,98 

Goriška Pomurska -,511 ,340 1,000 -1,67 ,64 

Podravska -,116 ,238 1,000 -,92 ,69 

Koroška -,496 ,279 1,000 -1,44 ,45 

Savinjska -,131 ,206 1,000 -,83 ,57 

Zasavska -,302 ,397 1,000 -1,65 1,04 

Spodnjeposavska -,046 ,291 1,000 -1,04 ,94 
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Jugovzhodna ,062 ,275 1,000 -,87 1,00 

Osrednjeslovenska -,064 ,209 1,000 -,77 ,65 

Gorenjska -,233 ,263 1,000 -1,13 ,66 

Notranjsko-kraška -,277 ,315 1,000 -1,35 ,79 

Obalno-kraška -,052 ,272 1,000 -,98 ,87 

Games-
Howell 

Pomurska Podravska ,394 ,351 ,988 -,94 1,73 

Koroška ,015 ,387 1,000 -1,40 1,43 

Savinjska ,380 ,337 ,987 -,94 1,69 

Zasavska ,208 ,494 1,000 -1,67 2,08 

Spodnjeposavska ,465 ,397 ,986 -,98 1,91 

Jugovzhodna ,572 ,395 ,939 -,86 2,01 

Osrednjeslovenska ,447 ,340 ,963 -,87 1,77 

Gorenjska ,278 ,384 1,000 -1,13 1,68 

Notranjsko-kraška ,233 ,410 1,000 -1,26 1,72 

Obalno-kraška ,458 ,358 ,971 -,89 1,81 

Goriška ,511 ,364 ,948 -,85 1,87 

Podravska Pomurska -,394 ,351 ,988 -1,73 ,94 

Koroška -,379 ,256 ,937 -1,27 ,51 

Savinjska -,015 ,173 1,000 -,60 ,57 

Zasavska -,186 ,400 1,000 -1,88 1,50 

Spodnjeposavska ,071 ,271 1,000 -,88 1,03 

Jugovzhodna ,178 ,268 1,000 -,75 1,11 

Osrednjeslovenska ,053 ,179 1,000 -,55 ,65 

Gorenjska -,117 ,252 1,000 -,98 ,75 

Notranjsko-kraška -,161 ,290 1,000 -1,21 ,89 

Obalno-kraška ,064 ,210 1,000 -,65 ,78 

Goriška ,116 ,220 1,000 -,63 ,86 

Koroška Pomurska -,015 ,387 1,000 -1,43 1,40 

Podravska ,379 ,256 ,937 -,51 1,27 

Savinjska ,365 ,237 ,919 -,47 1,20 

Zasavska ,193 ,432 1,000 -1,52 1,91 

Spodnjeposavska ,450 ,316 ,951 -,65 1,55 

Jugovzhodna ,557 ,314 ,821 -,53 1,64 

Osrednjeslovenska ,432 ,242 ,814 -,42 1,28 

Gorenjska ,263 ,300 ,999 -,77 1,29 

Notranjsko-kraška ,218 ,333 1,000 -,96 1,39 

Obalno-kraška ,443 ,266 ,872 -,48 1,37 

Goriška ,496 ,274 ,803 -,45 1,44 

Savinjska Pomurska -,380 ,337 ,987 -1,69 ,94 

Podravska ,015 ,173 1,000 -,57 ,60 

Koroška -,365 ,237 ,919 -1,20 ,47 

Zasavska -,171 ,389 1,000 -1,86 1,52 

Spodnjeposavska ,085 ,253 1,000 -,82 ,99 

Jugovzhodna ,193 ,250 1,000 -,69 1,07 
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Osrednjeslovenska ,067 ,151 1,000 -,43 ,57 

Gorenjska -,102 ,232 1,000 -,91 ,70 

Notranjsko-kraška -,146 ,274 1,000 -1,16 ,87 

Obalno-kraška ,079 ,187 1,000 -,57 ,72 

Goriška ,131 ,198 1,000 -,54 ,81 

Zasavska Pomurska -,208 ,494 1,000 -2,08 1,67 

Podravska ,186 ,400 1,000 -1,50 1,88 

Koroška -,193 ,432 1,000 -1,91 1,52 

Savinjska ,171 ,389 1,000 -1,52 1,86 

Spodnjeposavska ,257 ,441 1,000 -1,48 1,99 

Jugovzhodna ,364 ,439 ,999 -1,36 2,09 

Osrednjeslovenska ,239 ,391 1,000 -1,45 1,93 

Gorenjska ,069 ,429 1,000 -1,64 1,78 

Notranjsko-kraška ,025 ,453 1,000 -1,74 1,79 

Obalno-kraška ,250 ,407 1,000 -1,44 1,94 

Goriška ,302 ,412 1,000 -1,39 2,00 

Spodnjeposavska Pomurska -,465 ,397 ,986 -1,91 ,98 

Podravska -,071 ,271 1,000 -1,03 ,88 

Koroška -,450 ,316 ,951 -1,55 ,65 

Savinjska -,085 ,253 1,000 -,99 ,82 

Zasavska -,257 ,441 1,000 -1,99 1,48 

Jugovzhodna ,108 ,326 1,000 -1,02 1,24 

Osrednjeslovenska -,018 ,257 1,000 -,94 ,90 

Gorenjska -,187 ,312 1,000 -1,27 ,90 

Notranjsko-kraška -,232 ,344 1,000 -1,45 ,98 

Obalno-kraška -,007 ,280 1,000 -,99 ,98 

Goriška ,046 ,287 1,000 -,96 1,05 

Jugovzhodna Pomurska -,572 ,395 ,939 -2,01 ,86 

Podravska -,178 ,268 1,000 -1,11 ,75 

Koroška -,557 ,314 ,821 -1,64 ,53 

Savinjska -,193 ,250 1,000 -1,07 ,69 

Zasavska -,364 ,439 ,999 -2,09 1,36 

Spodnjeposavska -,108 ,326 1,000 -1,24 1,02 

Osrednjeslovenska -,125 ,254 1,000 -1,02 ,77 

Gorenjska -,295 ,310 ,998 -1,36 ,77 

Notranjsko-kraška -,339 ,342 ,997 -1,54 ,86 

Obalno-kraška -,114 ,277 1,000 -1,08 ,85 

Goriška -,062 ,285 1,000 -1,04 ,92 

Osrednjeslovenska Pomurska -,447 ,340 ,963 -1,77 ,87 

Podravska -,053 ,179 1,000 -,65 ,55 

Koroška -,432 ,242 ,814 -1,28 ,42 

Savinjska -,067 ,151 1,000 -,57 ,43 

Zasavska -,239 ,391 1,000 -1,93 1,45 

Spodnjeposavska ,018 ,257 1,000 -,90 ,94 
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Jugovzhodna ,125 ,254 1,000 -,77 1,02 

Gorenjska -,169 ,237 1,000 -,99 ,65 

Notranjsko-kraška -,214 ,278 1,000 -1,24 ,81 

Obalno-kraška ,011 ,193 1,000 -,65 ,67 

Goriška ,064 ,203 1,000 -,63 ,75 

Gorenjska Pomurska -,278 ,384 1,000 -1,68 1,13 

Podravska ,117 ,252 1,000 -,75 ,98 

Koroška -,263 ,300 ,999 -1,29 ,77 

Savinjska ,102 ,232 1,000 -,70 ,91 

Zasavska -,069 ,429 1,000 -1,78 1,64 

Spodnjeposavska ,187 ,312 1,000 -,90 1,27 

Jugovzhodna ,295 ,310 ,998 -,77 1,36 

Osrednjeslovenska ,169 ,237 1,000 -,65 ,99 

Notranjsko-kraška -,044 ,329 1,000 -1,20 1,12 

Obalno-kraška ,181 ,261 1,000 -,72 1,08 

Goriška ,233 ,269 ,999 -,69 1,15 

Notranjsko-kraška Pomurska -,233 ,410 1,000 -1,72 1,26 

Podravska ,161 ,290 1,000 -,89 1,21 

Koroška -,218 ,333 1,000 -1,39 ,96 

Savinjska ,146 ,274 1,000 -,87 1,16 

Zasavska -,025 ,453 1,000 -1,79 1,74 

Spodnjeposavska ,232 ,344 1,000 -,98 1,45 

Jugovzhodna ,339 ,342 ,997 -,86 1,54 

Osrednjeslovenska ,214 ,278 1,000 -,81 1,24 

Gorenjska ,044 ,329 1,000 -1,12 1,20 

Obalno-kraška ,225 ,299 1,000 -,85 1,30 

Goriška ,277 ,306 ,998 -,81 1,37 

Obalno-kraška Pomurska -,458 ,358 ,971 -1,81 ,89 

Podravska -,064 ,210 1,000 -,78 ,65 

Koroška -,443 ,266 ,872 -1,37 ,48 

Savinjska -,079 ,187 1,000 -,72 ,57 

Zasavska -,250 ,407 1,000 -1,94 1,44 

Spodnjeposavska ,007 ,280 1,000 -,98 ,99 

Jugovzhodna ,114 ,277 1,000 -,85 1,08 

Osrednjeslovenska -,011 ,193 1,000 -,67 ,65 

Gorenjska -,181 ,261 1,000 -1,08 ,72 

Notranjsko-kraška -,225 ,299 1,000 -1,30 ,85 

Goriška ,052 ,231 1,000 -,74 ,84 

Goriška Pomurska -,511 ,364 ,948 -1,87 ,85 

Podravska -,116 ,220 1,000 -,86 ,63 

Koroška -,496 ,274 ,803 -1,44 ,45 

Savinjska -,131 ,198 1,000 -,81 ,54 

Zasavska -,302 ,412 1,000 -2,00 1,39 

Spodnjeposavska -,046 ,287 1,000 -1,05 ,96 



Priloga 2  

 

Jugovzhodna ,062 ,285 1,000 -,92 1,04 

Osrednjeslovenska -,064 ,203 1,000 -,75 ,63 

Gorenjska -,233 ,269 ,999 -1,15 ,69 

Notranjsko-kraška -,277 ,306 ,998 -1,37 ,81 

Obalno-kraška -,052 ,231 1,000 -,84 ,74 
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Povprečna 
vrednost N Standardni odklon 

Povprečna 
standardna napaka 

Par 1 Politične stranke 4,37 402 ,801 ,040 

Parlament 3,98 402 ,964 ,048 

Par 2 Politične stranke 4,38 399 ,792 ,040 

Vojska 2,97 399 1,109 ,056 

Par 3 Politične stranke 4,37 400 ,800 ,040 

NVO 2,79 400 1,121 ,056 

Par 4 Politične stranke 4,37 399 ,801 ,040 

Mediji 3,73 399 1,003 ,050 

Par 5 Politične stranke 4,37 394 ,804 ,040 

Verske institucije 3,28 394 1,202 ,061 

Par 6 Politične stranke 4,37 399 ,801 ,040 

Poslovne/privatne šole 3,31 399 1,137 ,057 

Par 7 Politične stranke 4,37 397 ,799 ,040 

Izobraževalni sistem 3,03 397 1,101 ,055 

Par 8 Politične stranke 4,37 398 ,801 ,040 

Sodstvo 3,89 398 1,074 ,054 

Par 9 Politične stranke 4,37 396 ,802 ,040 

Zdravstvene organizacije 4,10 396 ,932 ,047 

Par 10 Politične stranke 4,37 393 ,801 ,040 

Policija 3,30 393 1,037 ,052 

Par 11 Politične stranke 4,37 397 ,802 ,040 

Javni uslužbenci 3,26 397 ,979 ,049 

Par 12 Parlament 3,99 398 ,957 ,048 

Vojska 2,97 398 1,111 ,056 

Par 13 Parlament 3,98 399 ,967 ,048 

NVO 2,78 399 1,122 ,056 

Par 14 Parlament 3,99 398 ,957 ,048 

Mediji 3,73 398 1,004 ,050 

Par 15 Parlament 3,98 393 ,959 ,048 
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Verske institucije 3,29 393 1,198 ,060 

Par 16 Parlament 3,98 398 ,961 ,048 

Poslovne/privatne šole 3,31 398 1,137 ,057 

Par 17 Parlament 3,98 396 ,962 ,048 

Izobraževalni sistem 3,03 396 1,101 ,055 

Par 18 Parlament 3,98 397 ,963 ,048 

Sodstvo 3,90 397 1,072 ,054 

Par 19 Parlament 3,98 395 ,962 ,048 

Zdravstvene organizacije 4,10 395 ,933 ,047 

Par 20 Parlament 3,99 392 ,947 ,048 

Policija 3,30 392 1,037 ,052 

Par 21 Parlament 3,98 396 ,962 ,048 

Javni uslužbenci 3,26 396 ,979 ,049 

Par 22 Vojska 2,97 397 1,112 ,056 

NGO 2,78 397 1,117 ,056 

Par 23 Vojska 2,97 396 1,112 ,056 

Mediji 3,74 396 ,999 ,050 

Par 24 Vojska 2,97 391 1,103 ,056 

Verske institucije 3,29 391 1,199 ,061 

Par 25 Vojska 2,96 396 1,109 ,056 

Poslovne/privatne šole 3,31 396 1,138 ,057 

Par 26 Vojska 2,97 394 1,115 ,056 

Izobraževalni sistem 3,03 394 1,099 ,055 

Par 27 Vojska 2,97 395 1,115 ,056 

Sodstvo 3,90 395 1,067 ,054 

Par 28 Vojska 2,97 393 1,107 ,056 

Zdravstvene organizacije 4,10 393 ,928 ,047 

Par 29 Vojska 2,98 390 1,111 ,056 

Policija 3,31 390 1,032 ,052 

Par 30 Vojska 2,97 394 1,110 ,056 
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Javni uslužbenci 3,27 394 ,972 ,049 

Par 31 NGO 2,79 398 1,119 ,056 

Mediji 3,73 398 1,002 ,050 

Par 32 NGO 2,78 393 1,112 ,056 

Verske institucije 3,28 393 1,202 ,061 

Par 33 NGO 2,79 398 1,117 ,056 

Poslovne/privatne šole 3,31 398 1,139 ,057 

Par 34 NGO 2,79 396 1,122 ,056 

Izobraževalni sistem 3,03 396 1,102 ,055 

Par 35 Mediji 3,73 397 1,005 ,050 

Sodstvo 3,90 397 1,072 ,054 

Par 36 Mediji 3,73 395 1,005 ,051 

Zdravstvene organizacije 4,10 395 ,932 ,047 

Par 37 Mediji 3,73 392 ,998 ,050 

Policija 3,30 392 1,037 ,052 

Par 38 Mediji 3,73 396 1,001 ,050 

Javni uslužbenci 3,26 396 ,980 ,049 

Par 39 Verske institucije 3,29 393 1,198 ,060 

Poslovne/privatne šole 3,31 393 1,132 ,057 

Par 40 Verske institucije 3,28 391 1,205 ,061 

Izobraževalni sistem 3,02 391 1,106 ,056 

Par 41 Verske institucije 3,28 392 1,204 ,061 

Sodstvo 3,89 392 1,077 ,054 

Par 42 Verske institucije 3,28 390 1,206 ,061 

Zdravstvene organizacije 4,10 390 ,933 ,047 

Par 43 Verske institucije 3,27 387 1,199 ,061 

Policija 3,30 387 1,030 ,052 

Par 44 Verske institucije 3,28 391 1,201 ,061 

Javni uslužbenci 3,25 391 ,982 ,050 

Par 45 Poslovne/privatne šole 3,31 397 1,138 ,057 
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Izobraževalni sistem 3,02 397 1,096 ,055 

Par 46 Poslovne/privatne šole 3,31 398 1,139 ,057 

Sodstvo 3,89 398 1,074 ,054 

Par 47 Poslovne/privatne šole 3,30 396 1,140 ,057 

Zdravstvene organizacije 4,10 396 ,931 ,047 

Par 48 Poslovne/privatne šole 3,31 393 1,134 ,057 

Policija 3,29 393 1,034 ,052 

Par 49 Poslovne/privatne šole 3,30 397 1,135 ,057 

Javni uslužbenci 3,25 397 ,975 ,049 

Par 50 Izobraževalni sistem 3,02 397 1,096 ,055 

Sodstvo 3,89 397 1,075 ,054 

Par 51 Izobraževalni sistem 3,03 395 1,103 ,056 

Zdravstvene organizacije 4,10 395 ,932 ,047 

Par 52 Izobraževalni sistem 3,03 392 1,105 ,056 

Policija 3,29 392 1,035 ,052 

Par 53 Izobraževalni sistem 3,03 396 1,101 ,055 

Javni uslužbenci 3,26 396 ,978 ,049 

Par 54 Sodstvo 3,89 396 1,077 ,054 

Zdravstvene organizacije 4,10 396 ,931 ,047 

Par 55 Sodstvo 3,90 393 1,071 ,054 

Policija 3,30 393 1,037 ,052 

Par 56 Sodstvo 3,89 397 1,073 ,054 

Javni uslužbenci 3,25 397 ,979 ,049 

Par 57 Zdravstvene organizacije 4,11 391 ,930 ,047 

Policija 3,30 391 1,038 ,052 

Par 58 Zdravstvene organizacije 4,10 395 ,927 ,047 

Javni uslužbenci 3,26 395 ,982 ,049 

Par 59 Policija 3,30 392 1,037 ,052 

Javni uslužbenci 3,25 392 ,983 ,050 

Par 60 NVO 2,79 395 1,122 ,056 
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Zdravstvene organizacije 4,10 395 ,933 ,047 

Par 61 NVO 2,80 392 1,119 ,057 

Policija 3,30 392 1,038 ,052 

Par 62 NVO 2,79 396 1,121 ,056 

Javni uslužbenci 3,26 396 ,980 ,049 

Par 63 Mediji 3,73 393 1,005 ,051 

Verske institucije 3,28 393 1,203 ,061 

Par 64 Mediji 3,74 398 ,995 ,050 

Poslovne/privatne šole 3,31 398 1,137 ,057 

Par 65 Mediji 3,73 396 1,004 ,050 

Izobraževalni sistem 3,03 396 1,101 ,055 

Par 66 NVO 2,79 397 1,120 ,056 

Sodstvo 3,89 397 1,074 ,054 
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Razlike med pari 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Povprečna 
standardna 

napaka 

95% Interval 
zaupanja za 

razliko 

Spodnji Zgornji 

Par 1 Politične stranke - 
Parlament 

,388 ,901 ,045 ,300 ,476 8,636 401 ,000 

Par 2 Politične stranke - Vojska 1,406 1,152 ,058 1,293 1,519 24,379 398 ,000 

Par 3 Politične stranke - NVO 1,588 1,229 ,061 1,467 1,708 25,828 399 ,000 

Par 4 Politične stranke - Mediji ,642 1,180 ,059 ,526 ,758 10,865 398 ,000 

Par 5 Politične stranke - Verske 
institucije 

1,089 1,250 ,063 ,965 1,213 17,293 393 ,000 

Par 6 Politične stranke - 
Poslovne/privatne šole 

1,065 1,222 ,061 ,945 1,185 17,412 398 ,000 

Par 7 Politične stranke - 
Izobraževalni sistem 

1,348 1,241 ,062 1,225 1,470 21,634 396 ,000 

Par 8 Politične stranke - 
Sodstvo 

,477 1,178 ,059 ,361 ,594 8,082 397 ,000 

Par 9 Politične stranke - 
Zdravstvene organizacije 

,270 1,118 ,056 ,160 ,381 4,808 395 ,000 

Par 10 Politične stranke - Policija 1,076 1,214 ,061 ,956 1,197 17,576 392 ,000 

Par 11 Politične stranke - Javni 
uslužbenci 

1,113 1,150 ,058 1,000 1,227 19,286 396 ,000 

Par 12 Parlament - Vojska 1,020 1,055 ,053 ,916 1,124 19,291 397 ,000 

Par 13 Parlament - NVO 1,195 1,216 ,061 1,076 1,315 19,634 398 ,000 

Par 14 Parlament - Mediji ,259 1,088 ,055 ,152 ,366 4,743 397 ,000 

Par 15 Parlament - Verske 
institucije 

,695 1,275 ,064 ,568 ,821 10,800 392 ,000 

Par 16 Parlament - 
Poslovne/privatne šole 

,673 1,243 ,062 ,551 ,796 10,806 397 ,000 

Par 17 Parlament - Izobraževalni 
sistem 

,952 1,139 ,057 ,840 1,065 16,639 395 ,000 

Par 18 Parlament - Sodstvo ,086 1,048 ,053 -,018 ,189 1,628 396 ,104 

Par 19 Parlament - Zdravstvene 
organizacije 

-,116 1,084 ,055 -,224 -,009 -2,136 394 ,033 

Par 20 Parlament - Policija ,694 1,121 ,057 ,583 ,805 12,256 391 ,000 

Par 21 Parlament - Javni 
uslužbenci 

,720 1,077 ,054 ,613 ,826 13,302 395 ,000 

Par 22 Vojska - NVO ,191 1,197 ,060 ,073 ,310 3,186 396 ,002 

Par 23 Vojska - Mediji -,768 1,276 ,064 -,894 -,642 -11,977 395 ,000 
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Par 24 Vojska - Verske institucije -,317 1,284 ,065 -,445 -,189 -4,885 390 ,000 

Par 25 Vojska - 
Poslovne/privatne šole 

-,348 1,263 ,063 -,473 -,224 -5,492 395 ,000 

Par 26 Vojska - Izobraževalni 
sistem 

-,056 1,293 ,065 -,184 ,072 -,857 393 ,392 

Par 27 Vojska - Sodstvo -,927 1,225 ,062 -1,048 -,805 -15,038 394 ,000 

Par 28 Vojska - Zdravstvene 
organizacije 

-1,130 1,242 ,063 -1,253 -1,007 -18,037 392 ,000 

Par 29 Vojska - Policija -,321 1,079 ,055 -,428 -,213 -5,866 389 ,000 

Par 30 Vojska - Javni uslužbenci -,302 1,253 ,063 -,426 -,178 -4,784 393 ,000 

Par 31 NVO - Mediji -,942 1,213 ,061 -1,062 -,823 -15,502 397 ,000 

Par 32 NVO - Verske institucije -,501 1,400 ,071 -,640 -,362 -7,098 392 ,000 

Par 33 NVO - Poslovne/privatne 
šole 

-,513 1,342 ,067 -,645 -,380 -7,617 397 ,000 

Par 34 NVO - Izobraževalni 
sistem 

-,235 1,250 ,063 -,358 -,111 -3,739 395 ,000 

Par 35 Mediji - Sodstvo -,166 1,156 ,058 -,280 -,052 -2,866 396 ,004 

Par 36 Mediji - Zdravstvene 
organizacije 

-,372 1,171 ,059 -,488 -,256 -6,316 394 ,000 

Par 37 Mediji - Policija ,431 1,175 ,059 ,314 ,548 7,262 391 ,000 

Par 38 Mediji - Javni uslužbenci ,475 1,233 ,062 ,353 ,597 7,661 395 ,000 

Par 39 Verske institucije - 
Poslovne/privatne šole 

-,025 1,083 ,055 -,133 ,082 -,466 392 ,642 

Par 40 Verske institucije - 
Izobraževalni sistem 

,256 1,382 ,070 ,118 ,393 3,660 390 ,000 

Par 41 Verske institucije - 
Sodstvo 

-,607 1,462 ,074 -,752 -,462 -8,223 391 ,000 

Par 42 Verske institucije - 
Zdravstvene organizacije 

-,821 1,401 ,071 -,960 -,681 -11,567 389 ,000 

Par 43 Verske institucije - Policija -,028 1,340 ,068 -,162 ,105 -,417 386 ,677 

Par 44 Verske institucije - Javni 
uslužbenci 

,026 1,358 ,069 -,109 ,161 ,372 390 ,710 

Par 45 Poslovne/privatne šole - 
Izobraževalni sistem 

,287 1,201 ,060 ,169 ,406 4,764 396 ,000 

Par 46 Poslovne/privatne šole - 
Sodstvo 

-,580 1,390 ,070 -,717 -,443 -8,331 397 ,000 

Par 47 Poslovne/privatne šole - 
Zdravstvene organizacije 

-,793 1,272 ,064 -,919 -,667 -12,406 395 ,000 

Par 48 Poslovne/privatne šole - 
Policija 

,020 1,268 ,064 -,105 ,146 ,318 392 ,750 
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Par 49 Poslovne/privatne šole - 
Javni uslužbenci 

,053 1,247 ,063 -,070 ,176 ,845 396 ,399 

Par 50 Izobraževalni sistem - 
Sodstvo 

-,866 1,121 ,056 -,977 -,756 -15,397 396 ,000 

Par 51 Izobraževalni sistem - 
Zdravstvene organizacije 

-1,071 1,175 ,059 -1,187 -,955 -18,113 394 ,000 

Par 52 Izobraževalni sistem - 
Policija 

-,265 1,097 ,055 -,374 -,156 -4,789 391 ,000 

Par 53 Izobraževalni sistem - 
Javni uslužbenci 

-,230 1,024 ,051 -,331 -,129 -4,466 395 ,000 

Par 54 Sodstvo - Zdravstvene 
organizacije 

-,210 1,057 ,053 -,314 -,105 -3,945 395 ,000 

Par 55 Sodstvo - Policija ,603 1,052 ,053 ,499 ,707 11,361 392 ,000 

Par 56 Sodstvo - Javni 
uslužbenci 

,640 1,145 ,057 ,527 ,753 11,130 396 ,000 

Par 57 Zdravstvene organizacije 
- Policija 

,808 1,058 ,054 ,703 ,913 15,104 390 ,000 

Par 58 Zdravstvene organizacije 
- Javni uslužbenci 

,846 1,089 ,055 ,738 ,953 15,427 394 ,000 

Par 59 Policija - Javni uslužbenci ,046 1,013 ,051 -,055 ,147 ,898 391 ,370 

Par 60 NVO - Zdravstvene 
organizacije 

-1,309 1,251 ,063 -1,433 -1,185 -20,799 394 ,000 

Par 61 NVO - Policija -,492 1,265 ,064 -,618 -,367 -7,704 391 ,000 

Par 62 NVO - Javni uslužbenci -,470 1,260 ,063 -,594 -,345 -7,421 395 ,000 

Par 63 Mediji - Verske institucije ,445 1,328 ,067 ,314 ,577 6,648 392 ,000 

Par 64 Mediji - Poslovne/privatne 
šole 

,430 1,337 ,067 ,298 ,561 6,412 397 ,000 

Par 65 Mediji - Izobraževalni 
sistem 

,702 1,208 ,061 ,583 ,821 11,560 395 ,000 

Par 66 NVO - Sodstvo -1,103 1,294 ,065 -1,231 -,976 -16,992 396 ,000 

 


