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Vsebina

1. Komisija za preprečevanje korupcije, KPK, definicija: “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.”

2. Transparency International (TI): Indeks zaznavanja korupcije

3. Uvrstitev Slovenije (1999 do 2019)

4. Ernst & Young: Stopnja korupcije v 41 državah

5. Korupcija pri sanaciji bank leta 2013
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Svetovni barometer korupcije 2021, EU

Anketa: Konec 2020, 1000 vprašanih državljanov, možna napaka ±3,1%

 Na 1. mestu od 27 držav po: vlado vodi zasebni interes nekaj velikih 
poslovnih skupin (70 % vprašanih, povprečje EU 53 %) in predsednik vlade 
je najbolj korumpirana institucija v državi (39 %)

 2./27 po: številskem deležu tistih, ki menijo, da se je raven korupcije v zadnjih 
12 mesecih zvišala (52 %, EU 32 %).

 3./27 po: bojazni ljudi, da bi jih po prijavi korupcije doletelo maščevanje
vodstva/oblasti (66 %, EU 45 %). 

 4./27 vlada ne upošteva njihova mnenja pri odločanju.

 5./27 vlada se slabo bori s korupcijo (66 %, EU 49 %).

 8./27 korupcija v vladi je velik problem (84 %, EU 62 %).



…barometer korupcije 2021, EU nadaljevanje

• V vrhu smo po deležu tistih, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabili 
osebne zveze, da bi dobili javno storitev (15 %, povprečje EU 
23 %, 26./27). 

• Dobro mnenje imajo Slovenci glede podkupovanja v javnem 
sektorju (4 %, povprečje EU 7 %, 15./27).

Opozorilo:

Brez gospodarske suverenosti ni politične in brez politične 
ni kulturne, ki vključuje slovenski jezik!



4. Stopnja korupcije v 41 državah



Korupcija pri sanaciji bank leta 2013

 Država je na zahtevo Evropske komisije (EK) in Evropske centralne banke 
(ECB) s kriminalnimi dejanji izbrisala 100 tisoč delničarjev NKBM in lastnike 
podrejenih obveznic, ki so v banko vložili okoli 700 M€

 NPU je potrdil goljufijo, zato EK toži Slovenijo – preprečiti sodbo

 Z 870 M€ (milijoni evrov) je dokapitalizirala banko in jo leta 2016 prodala 
Apollu in RBRD za 250 M€ - izguba 620 M€

 Lastnika sta s kapitalom NKBM kupila Raiffeisenbank (66 M€) in Abanko s 
pripojeno Celjsko banko (444 M€) 

 Lastnika sta NKBM letos prodala madžarski OTP za 990 M€ - dobiček 740 M€
+ 100 M€ dividend =  +840 M€ (336 % vloge)
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Korupcija v Komisiji in EU Centralni Banki

• Goldman Sachs GS), "banka, ki vodi svet", je Sloveniji v času krize posojala 
po visoki obrestni meri (5,85 % v dolarjih), z deviznim tveganjem, brez 
možnosti predčasnega poplačila. 

• predsednik ECB Mario Draghi je prišel iz Goldman Sachsa

• Predsednik EK José Manuel Barroso je postal svetovalec in neizvršni direktor 
pri Goldman Sachsu in hkrati od njega začel dobivati 100 000 $ pokojnine 
letno

• Goldman Sachs je bil eden večjih lastnikov sklada Apollo

• NKBM plačuje 1 % davek na dobiček v Luksemburgu (ne 19 % v SI) – davčno 
oazo je vpeljal prejšnji predsednik EK C. Junker 



Potrebni so bili domači kolaboranti

• Guverner BS, Boštjan Jazbec  direktor Enotnega odbora za reševanje 
bank v okviru bančne unije

• Predsednica vlade Alenka Bratušek naj bi postala podpredsednica Evropske 
komisije, padla na predstavitvi v EU parlamentu

• Državni sekretar na ministrstvu za finance Dejan Krušec je februarja 2012 
prišel na iz ECB in se leta 2013 vrnil v ECB

• Državni sekretar na MF Mitja Mavko  svetovalec direktorja EBRD v 
Londonu, solastnice NKBM, in neizvršni direktor DUTB

• Njegova sodelavka Katja Špur  svetovalka direktorja v Medameriški 
razvojni banki v Washingtonu itd. itd.

Signal za naše politike, da se splača izpolnjevati želje EU finančnih vodij


