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Na predstoječem webinarju bi se želel dotakniti po mojem prepričanju in izkušnji zelo pereče 

in žal tudi povsem prezrte oziroma podcenjene oblike korupcije, in sicer kadrovske korupcije 

oziroma korupcije človekovih resursov. Gre za proces, ki ga je mogoče kot takega prepoznati 

samo v primeru, če ga motrimo v neki družbi skozi neko daljše časovno obdobje, v 

obravnavanem primeru gre za obdobje zadnjih dvajsetih let. Pod pojmom kadrovska korupcija 

razumem po moji presoji splošno uveljavljen in udomačen način kadrovanja (nagrajevanja in 

napredovanja) oseb, ki prihajajo na najbolj odgovorna in zahtevna mesta v institucijah in 

organih po sicer pravno formalno »neoporečnih« kandidaturah, izbirnih postopkih, 

izpolnjevanju formalnih pogojev in referenc ter odločitvah za to pristojnih teles, vendar pa tudi 

ob popolni odsotnosti dosežkov, karizme, izkušenj, »ustrezne kilometrine« oziroma ob 

»vsebinsko praznih življenjepisih« ter ob izdatni pomoči političnih botrov, mreženja, 

narcisoidne samopromocije in temu podobnih orodij. Posledice tozadevnega dvajsetletnega 

kadrovanja v Sloveniji so dandanes evidentne na vsakem koraku. Povratna zanka, kot 

posledica popolne erozije temeljnih vrednot meritokracije in s tem povezanih prizadevanj v 

smeri, da dobimo na družbeno najpomembnejših in najodgovornejših položajih najbolj 

kompetentne, karizmatične, zaslužne, strokovno podkovane ter osebnostno urejene oziroma 

primerne ljudi, ima po mojem naziranju tri ključne škodljive posledice. Prva se zrcali v dejstvu, 

da so organi in institucije, ki jih vodijo nekompetentni in osebnostno neprimerni ljudje 

neučinkovite, zaradi potrebe po poplačilu »naknadno izstavljenih računov«, pa so nagnjene 

tudi same h »klasični« korupciji in zato kot take ne pripomorejo k družbeni dobrobiti na način 

in v obsegu kot se od njih sicer pričakuje. Drugič, tovrstni nekompetentni kadri so še kako 

nagnjeni, da v nadaljevanju tudi sami preferirajo sebi podobne nekompetentne kadre, kar vodi 

v dodatno ohromitev družbenih podsistemov, kot tretjič pa ne gre spregledati dejstva, da 

premnogi posamezniki, ki si sicer želijo delati strokovno, prizadevno in pošteno, izgubijo ob 

tovrstnih praksah kakršnokoli smisel oziroma upanje o tem, da se po poti izobraževanja, 

osebnostnega izpopolnjevanje ter poštenega, prizadevnega in požrtvovalnega dela sploh kam 

pride in bodisi scagajo ali pa se tudi sami odločijo za to drugo pot, torej pot kadrovske 

korupcije. 
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