Deklaracija o poštenem poslovanju
Zaskrbljeni zaradi resnih težav in nevarnosti, ki jih prinaša korupcija za stabilnost in varnost
družbe, zaradi spodkopavanja vrednot demokracije, etičnih načel, človekovih pravic in
svoboščin ter zaradi ogrožanja trajnostnega razvoja in vladavine prava,
zavedajoč se, da korupcija spodkopava dobro upravljanje in poštenost, vpliva na
konkurenčnost, ovira gospodarski razvoj in ogroža stabilnost demokratičnih družbenih
ustanov,
upoštevajoč izsledke raziskav, po katerih svetovni letni strošek korupcije dosega vsaj
1.000.000.000.000 ameriških dolarjev, ki se na koncu verige vselej prelijejo v strošek podjetij
in predstavljajo do 10 % stroškov prodaje,
zavedajoč se povezav med korupcijo in drugimi oblikami kriminala, zlasti organiziranega in
gospodarskega, vključno s pranjem denarja,
zavedajoč se, da izračuni kažejo, da je z zmanjšanjem korupcije v državi za eno samo
indeksno točko možno podaljšati življenjsko dobo njenih prebivalcev za vsaj dve leti in pol,
povečati vpis v šole za vsaj 5 odstotnih točk in povečati rast BDP za vsaj 0,13 odstotne točke
(kar pomeni, da korupcija povečuje socialne stiske prebivalstva in ogroža splošno varnost
ljudi in premoženja);
upoštevajoč, da so za preprečevanje in odpravo korupcije odgovorne vse države, ki morajo
med seboj sodelovati, pri čemer sta potrebni tudi podpora in vključitev posameznikov in
skupin zunaj javnega sektorja, kot so gospodarski subjekti, nevladne organizacije ter druge
organizirane skupnosti,
podpisani
1. izjavljamo, da bomo poslovali transparentno in pošteno, da se bomo izogibali oziroma
zavračali vsakršno koruptivno ravnanje, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem,
ter da bomo skrbeli za ohranitev integritete podjetja oz. organizacije;
2. izjavljamo, da bomo v naše prihodnje in, kjer bo to mogoče, tudi v že obstoječe
pravne posle, ki dosegajo ali presegajo vrednost 10.000 EUR, ob upoštevanju
konkretnega primera, vključili naslednjo protikorupcijsko klavzulo:
»Če je v zvezi s to pogodbo prišlo do korupcije, ki je vplivala ali bi utegnila vplivati na
ravnanje strank, skleniteljic pogodbe, je le-ta nična.
Pogodbi zvesta stranka lahko odstopi od te pogodbe pred potekom njene veljavnosti, in sicer
s takojšnjim učinkom ter brez kakršnih koli nadaljnjih obveznosti, če se izkaže, da je v zvezi z
izvajanjem ali nadzorom nad izvajanjem te pogodbe prišlo do korupcije.«

3. izjavljamo, da bomo v primeru, ko je korupcija vplivala ali bi lahko vplivala na sklenitev
pogodbe, nemudoma prekinili vse aktivnosti v zvezi s sklepanjem oziroma izvajanjem
pogodbe razen tistih, ki preprečujejo nastanek morebitne škode na že delno

izvedenem predmetu pogodbe, in hkrati nemudoma sprožili ustrezne pravne
postopke za ugotovitev ničnosti;
Če je do korupcije prišlo med izvajanjem ali nadzorom nad izvajanjem pogodbe,
bomo nemudoma sprožili postopke za razvezo pogodbe oziroma ob upoštevanju
konkretnega primera sprožili druge postopke za odpravo škodljivih posledic korupcije.
4. se strinjamo, da je korupcija ravnanje, kakor ga definira slovenski pravni red;
5. izjavljamo, da bomo o nameri sklepanja protikorupcijskih klavzul in njihovem izvajanju
obvestili vse svoje zaposlene in vse svoje poslovne partnerje;
6. izjavljamo, da si bomo pri svojem poslovanju prizadevali upoštevati načela za boj
proti podkupovanju, ki so predstavljena v priloženem dokumentu z naslovom
Partnerstvo proti korupciji – Načela za boj proti podkupovanju. Podpisani bomo ta
načela skladno s svojimi potrebami in zmožnostmi upoštevali kot smernice pri razvoju
novih ali izboljšanju obstoječih prizadevanj za poštenost in skladnost poslovanja.
Če podpisnica Deklaracije izve za dejansko ali potencialno kršitev določb Deklaracije s strani
druge podpisnice ali njenih zaposlenih, jo o tem obvesti in ji tako omogoči, da obravnava to
kršitev.
Podpisnice se sestanejo najmanj enkrat na leto na skupščini ter preučijo izkušnje v zvezi z
uresničevanjem Deklaracije in obravnavajo že izvedene ali morebitne potrebne spremembe.
Sodelovanje podpisnic in vsaka morebitna izmenjava informacij med podpisnicami v zvezi z
Deklaracijo sta omejena na področje uporabe Deklaracije.
Skupščina, sestavljena iz predstavnikov vseh podpisnic, lahko med drugim na predlog
katerekoli podpisnice ali na lastno pobudo sprejme tudi odločitev o izključitvi podpisnice, ki
krši Deklaracijo.
Izključitev podpisnice kršiteljice traja, dokler podpisnica skupščini ne dokaže, da je odpravila
posledice kršitve ter vzroke zanjo, in poda utemeljena zagotovila, da do tovrstnih kršitev ne
bo več prihajalo.
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