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Sporočilo za javnost 

 

Z vsestranskim in interdisciplinarnim pristopom v počastitev dneva Konvencije Združenih 

narodov proti korupciji 

Komisija za preprečevanje korupcije je v okviru letošnjega programa v počastitev dneva Konvencije 

združenih narodov proti korupciji skupaj s soorganizatorji, Ekonomsko fakulteto Univerze v 

Ljubljani, Vrhovnim državnim tožilstvom RS in Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru 

pripravila posvet »Obvladovanje gospodarske kriminalitete in korupcije v poslovnem okolju«. 

Ni naključje, da smo posvet organizirali tudi v počastitev dneva človekovih pravic. Milijoni 

obubožanih in razžaljenih državljanov sveta, ki jih je pereča kriza pahnila pod raven človeka 

vrednega in dostojnega življenja, namreč kličejo k premisleku o bolj pravičnem svetu. Če so bile 

človekove pravice doslej najbolj ogrožene zaradi vojn, terorizma in drugih oblik nasilja, se je tem 

grožnjam s korupcijo pridružil gospodarski in finančni pohlep.   

Spričo resnosti težav in nevarnosti, ki jih korupcija prinaša za stabilnost in varnost svetovnih družb, 

ker spodkopava institucije in vrednote demokracije, etična načela in pravičnost, ogroža trajnostni 

razvoj in vladavino prava, Konvencija združenih narodov proti korupciji v sami preambuli izraža 

zaskrbljenost tudi zaradi povezav med korupcijo in drugimi oblikami kriminala, zlasti organiziranega 

in gospodarskega, vključno s pranjem denarja.  

Konvencija torej nedvoumno ugotavlja, da je korupcija del širšega problema, ki ga označuje beseda 

kriminal. Temu poudarku Konvencije se je treba znova vračati, da se lahko z enostavnimi in 

razumljivimi pojmi sporazumevamo, kaj dejansko mislimo, kadar govorimo o korupciji. Od tu 

naprej, ko korupcijo razločno umesti v okvir kriminala, Konvencija nadaljuje s prepričanjem, da je za 

njeno učinkovito obvladovanje potreben vsestranski in interdisciplinaren pristop. Z znanstvenimi 

dognanji o delovanju človeških možganov in doživljanju sveta se njegova uporabnost potrjuje na 

različnih področij, kjer različne vede, združene pod okriljem kognitivne znanosti, z roko v roki s 

prakso odpirajo možnosti za nov, uspešnejši in pravičnejši način preživetja.     

Tudi praksa Komisije za preprečevanje korupcije se pri načelu vsestranskosti in interdisciplinarnosti 

kaže na več področji. Razvoj aplikacije Supervizor denimo, kjer je to načelo izraženo z visoko 
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stopnjo vzajemnosti in skupne moči človeške in umetne inteligence pri obvladovanju korupcije. Če 

smo pred tem potrebovali dneve in dneve, da smo se lahko mukoma prebijali skozi goro finančnega 

poslovanja, danes Supervizor omogoča ne le komisiji, ampak vsem institucijam družbenega nadzora 

in javnosti, da v nekaj sekund dostopa do izjemno širokega nabora najrazličnejših podatkov, ki so 

sicer ključnega pomena za finančno transparentnost in družbeni nadzor nad upravljanjem z javnimi 

sredstvi.     

Na izhodišču vsestranskega in interdisciplinarnega pristopa je komisija v zadnjih letih spodbujala in 

vodila tudi široko razpravo različnih predstavnikov civilne družbe, institucij in stroke o javni etiki in 

odgovornosti za skupne vrednote naše družbe in države (zbornik prispevkov: https://www.kpk-

rs.si/upload/datoteke/Zbornik_Javna_etika_in_integriteta_odgovornost_za_skupne_vrednote.pdf(1).pdf). 

V obeh navedenih primerih se načelo vsestranskega in interdisciplinarnega pristopa razodeva v 

skupni moči znanja in odgovornosti. Tem večnim resnicam se ljudje od nekdaj vračajo, ko v 

prelomnih trenutkih znova iščejo smisel in boljše načine preživetja.       

Letošnji posvet smo tako soorganizatorji pripravili iz prepričanja v pozitivno moč znanja in 

odgovornosti. Bližnjic iz stanja, v katerem smo se znašli, namreč ne kaže iskati, ker jih v takem 

stanju nikoli ni bilo. Znanje in odgovornost nas lahko z vztrajnostjo predramita, da kot posamezniki 

in kot družbena skupnost zopet najdemo smisel in radost življenja.  

Zaradi izzivov časa, v katerem živimo, bi veljalo temu nameniti več pozornosti na vseh področjih 

naše družbe in države, javnega nadzora in odgovornosti za varovanje skupnih vrednot. O tem so na 

včerajšnjem posvetu razpravljali, ko so skupaj, čeprav z različnih področij, govorili o pomembnosti 

obvladovanja korupcije in vseh drugih oblik kriminala. S tem se soorganizatorji hkrati pridružujejo 

tudi prizadevanjem za izboljšanje poslovnega okolja z obvladovanjem odklonskih pojavov in 

krepitvijo poslovne etike.  
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