
VABILO na predavanja dr. Jureta ŠKRBECA dne 19.11.2019 ob 13:00 v 
predavalnici PB 

 

V tednu ozaveščanja o korupciji in prevarah, več tukaj 
https://www2.deloitte.com/si/sl/pages/finance/articles/teden-ozavescanja-o-prevarah.html 
organiziramo predavanja za ozaveščanje vseh zainteresiranih o korupciji in prevarah.  

Vsebina predavanj: Vse o korupciji, njenih značilnostih ter njenih pojavnih oblikah (korupcija kot 
takšna, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij in omejitve poslovanja) ter Komisiji za preprečevanje 
korupcije, o zanimivih primerih iz prakse ter o sodelovanju med institucijami, ki so pristojne v Republiki 
Sloveniji za preprečevanje in preiskovanje koruptivnih ravnanj. 

Predavanja o korupciji in prevarah bo izvedel dr. Jure Škrbec,CFE, Višji nadzornik za 
omejevanje korupcije pri Komisija za preprečevanje korupcije, Republika Slovenija. 
 
Dr. Jure Škrbec, CFE, doktor varstvoslovja in certificirani preiskovalec goljufij (ACFE) je svojo poklicno 
pot pričel v letu 2006 kot svetovalec na Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, kjer je 
še vedno zaposlen. V dosedanjem delu na komisiji je opravljal preventivne in nadzorne naloge ter 
opravljal funkcijo Pooblaščenca za evropsko in mednarodno sodelovanje. Od leta 2010 dalje je aktiven 
v mednarodnem okolju, in sicer preko različnih ekspertnih del v okviru Evropske komisije, Sveta Evrope, 
UNDP, USAID, OECD, GAI, RAI, ipd., kjer je v najrazličnejših državah izvajal a) ocenjevalne misije ter 
podrobne analize stanj (peer review missions) glede boja proti korupciji, organiziranemu kriminalu ter 
pranju denarja z namenom identificirati slabosti oziroma pomanjkljivosti na zakonodajni in izvedbeni 
ravni, b) pomoč pri vzpostavitvi zakonodajnih rešitev in ustreznejši implementaciji predpisov v praksi  ter 
c) izobraževanje ter predavanje širokemu naboru slušateljev. V januarju 2019 je bil imenovan za 
predsednika nadzornega odbora v eni od slovenskih občin. V sistemu COBISS je zabeleženih njegovih 
več kot 50 različnih avtorskih in so-avtorskih del. 
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