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“Svetih krav ni! 
Popuščanja ni!”

nosti, napake oziroma zlorabe, 
zberemo dovolj dokazov za pre-
gon teh kaznivih dejanj. Še manj 
se oziramo na to, kdo stoji za nji-
mi. Enako strogo obravnavamo 
vse. Za nas so to storilci kaznivih 
dejanj, nič drugega. Tu ni milosti. 
Zakon za vse v tej državi velja ena-
ko in spoštovati ga moramo vsi; tu 
ni popuščanja. Ne bom rekel, da 
je to delo vedno lahko. Ni. Dele-
žni smo različnih pritiskov, enkrat 
bolj, drugič manj intenzivnih.

Čigavih največkrat?
Nikogar ne želim izpostavljati, saj 
vem, da bi lahko s tem po nepo-
trebnem obremenjeval sodelavce, 
ki pa se na te pritiske niti ne ozi-
rajo. Delajo res profesionalno, za-
to ne dovolim, da bi kdorkoli po-
skušal vplivati nanje. Kot direktor-
ju takšne policijske agencije mi je Kako močno je korupcija trenutno pri-

sotna v Bosni in Hercegovini (BiH) ?  
Toliko, da razjeda zdravo tkivo dr-
žave. Trenutno je prav korupcija 
največja grožnja normalnemu de-
lovanju države in državnega apa-
rata ter utečenemu življenju drža-
vljanov. Lani smo zaključili daleč 
največ postopkov zaradi korupcij-
skih kaznivih dejanj, odkar Držav-
na agencija za preiskave in zašči-
to (Sipa) obstaja. Potekali so proti 
številnim nosilcem oblasti; politi-
kom, najvišjim državnim uradni-
kom, ministrom, njihovim name-
stnikom, svetovalcem ter direktor-
jem državnih organov in državnih 
podjetij. Mi smo dolžni dokazati, 
da so res storili kazniva dejanja, in 
o tem zbrati dovolj dokazov. 

Ali ljudje, ki že dobra dva tedna prote-
stirajo na ulicah številnih mest v BiH, 
opozarjajo tudi na kriminalna dejanja 
vladajočih politikov in gospodarstve-
nikov, ki jih Sipa preiskuje že nekaj let?   
Da. Mislim, da so državljani do-
končno dojeli, saj ne nazadnje 
številne ustanove  s svojim ravna-
njem dokazujejo, da v naši družbi 
še vedno ni prave volje za to, da bi 
se kaj premaknilo na bolje. Prav 
tako manjka volje, da  bi se naredi-
le nekatere poteze, ki bi odprle po-
membne preiskave, prek katerih 
bi se izrekle stroge sankcije za vse 

doslej storjene napake. Dejstvo je, 
da v državi trenutno vlada težka 
gospodarska in socialna situaci-
ja. Vsak dan je z življenjem v BiH 
nezadovoljnih več ljudi. Vladajoča 
politika pa je dolžna to stanje pre-
sekati in s svojim ravnanjem doka-
zati, da želi iskreno vladati po za-
konih, ki veljajo v državi.  Vse dr-
žavne ustanove bi morale začeti 
dokazovati, da res obstaja volja dr-
žave po kaznovanju čisto vseh, ki 
ne spoštujejo zakonov, da so pred 
zakonom vsi enaki in da v BiH ni 
nedotakljivih svetih krav. Prav ta-
ko bi morale pokazati, da to res 
mislijo in da se pred državljani ne 
postavljajo le z nekimi poceni flo-
skulami o tem, kako močno si pri-
zadevajo boriti se proti kriminalu. 
Tudi mi, vsi do zadnjega zaposle-
ni v Sipi, moramo to dokazati. Že-
limo biti profesionalna policijska 
agencija ter prispevati k normal-
nemu in poštenemu delovanju dr-
žave. Politika pa si želi priključitve 
BiH Evropski uniji (EU), zato mo-
ramo biti tudi mi resni in dosledni 
pri uresničevanju zavez in obljub, 
ki jih dajejo nosilci oblasti, saj to 
od nas pričakujejo.

Drži, da ste se najprej lotili korupcije v 
svojih vrstah? 
Tako je. Bivšega direktorja Si-
pe smo že kazensko ovadili 

zaradi zlorabe uradnega položa-
ja. Prav tako njegovega tedanje-
ga namestnika. Želimo, da usluž-
bence Sipe pri delu vodita red in 
disciplina. Preiskujemo tudi ka-
zniva dejanja nekaterih drugih 
zaposlenih, zlasti odgovornih 
oseb Sipe. Med drugimi je osu-
mljen načelnik enega od (štirih, 
op. a.) regionalnih centrov Sipe, 
zoper katerega je sprožen disci-
plinski postopek, in trenutno od-
ločajo o tem, ali bo odpuščen. 
Postopek vodimo tudi proti na-
mestniku finančnopreiskoval-
nega oddelka, ki je zaradi sumov 
kaznivih dejanj suspendiran. Ja-
sno nam je, da se moramo proti 
korupciji boriti in jo najprej po-
čistiti v svojih vrstah, šele nato 
lahko pridigamo in enako očita-
mo preostalim v državi.

Menite, da vam bo uspelo zausta-
viti korupcijo, glede na to, da se-
ga v sam vrh odločevalcev v državi? 
Drži, da se je korupcija prerinila 
v sam vrh politike in odločanja. 
Uradnega položaja vendarle ne 
more zagrešiti neki nižji, običajni 
uradnik.  O tem me ne boste pre-
pričali. To lahko stori samo neka 
uradna oseba ali funkcionar, ki 
v državi zaseda pomemben po-
ložaj, oziroma najmanj poo-
blaščene uradne osebe, ki 
opravljajo pomembnejše 
službe v državni upra-
vi. Nam je čisto vsee-
no, kdo so ti ljudje in 
kakšna so njihova 
imena. Prizade-
vamo si samo, da 
po tem, ko od-
krijemo njiho-
ve nepravil-
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