
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

SLOVENIA 

      

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

SLOVENIA 

      

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

SLOVENIA 

      

 

POROČILO ZA LETO 2018 
Transparency International Slovenia 

Transparency International 
Slovenia -  Društvo Integriteta 
Vožarski pot 12 
1000 Ljubljana 
 



 I-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odbor:  
dr. Alma Sedlar – predsednica društva 
Maja Kolenc – izvoljena članica 
dr. Samo Bardutzky – izvoljen član 
 
 
Nadzorni odbor:  
mag. Živa Kavka Gobbo, predsednica Nadzornega odbora 
Neža Grasselli, izvoljena članica 
Milan Dragič, izvoljen član 



 I-3 

 
KAZALO 
 

I. SPLOŠNI DEL ................................................................................................................ I-5 

1. PREDSTAVITEV TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA – DRUŠTVA 

INTEGRITETA ................................................................................................................... I-5 

1.1.1. Registracija društva ........................................................................................... I-5 

1.1.2. Članstvo ............................................................................................................. I-5 

1.1.3. Mednarodno članstvo/partnerstvo ..................................................................... I-6 

1.1.4. Namen in cilji društva ....................................................................................... I-6 

1.1.5. Poslanstvo, vizija in načela ............................................................................... I-7 

1.1.6. Javnost ............................................................................................................... I-7 

1.1.7. Viri dohodkov ................................................................................................... I-7 

1.1.8. Predstavitev vodstva in organov Transparency International Slovenia –Društva 

Integriteta in pregled spremembe ustanovnega akta ....................................................... I-8 

2. KRATEK PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA .......................................................... I-10 

2.1.1. Delovanje društva v letu 2018 ......................................................................... I-10 

2.1.2. Projekti v letu 2018 ......................................................................................... I-13 

2.1.3. Najpomembnejše dejavnosti po mesecih v letu 2018 ..................................... I-13 

2.1.4. Delovanje društva skozi številke ..................................................................... I-18 

2.1.5. Cilji od 2016 – 2020 ........................................................................................ I-19 

2.1.6. Kratek opis vplivov na delovanje društva ....................................................... I-19 

3. POSEBNI DEL .......................................................................................................... I-20 

3.1.1. Poročilo o doseženih ciljih in načinu uresničitve v letu 2018 ......................... I-20 

II. PROGRAMSKE SMERNICE ZA PRIHODNJE POSLOVNO LETO 2019–2020 .... II-22 

ZAKLJUČNI DEL ............................................................................................................... II-23 

DATUM IN KRAJ SPREJETJA LETNEGA POROČILA ............................................. II-23 



 I-4 

III. PODPISI ODGOVORNIH OSEB – SKLEP UPRAVNEGA IN NADZORNEGA 

ODBORA ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 



 I-5 

 
I. SPLOŠNI DEL 

 

1. PREDSTAVITEV TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA – DRUŠTVA 
INTEGRITETA 

 
Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta (TI Slovenia) je prostovoljno, 
nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v njem na različnih 
področjih. TI Slovenia je pravna oseba zasebnega prava.  
 
Sedež TI Slovenia je v Ljubljani na naslovu Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Pečat TI Slovenia 
vsebuje napis »Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta«. V pravnem 
prometu TI Slovenia uporablja ime »Transparency International Slovenia – Društvo 
Integriteta«. 
 
Pri uresničevanju namena in ciljev, TI Slovenia sodeluje pri različnih domačih in mednarodnih 
projektih, opravlja raziskovalno delo in izdaja publikacije s področja svojega delovanja. 
 

Poslanstva TI Slovenia so ozaveščanje, izobraževanje in varovanje javnega interesa skozi 
vzpostavljanje integritete in transparentnosti v družbi. 

 
Vizija TI Slovenia je sodelovanje ključnih akterjev pri oblikovanju sistema informiranja, 
izobraževanja in varovanja javnega interesa v postopkih vzpostavljanja integritete in 

transparentnosti v družbi. 
 
TI Slovenia ima nadzorni odbor, upravni odbor, častno razsodišče in delovne skupine ter 
sekcije. Delo društva je javno. Statut določa delovanje organov in delovnih teles. 
 

1.1.1. Registracija društva 

 
TI Slovenia je bil uradno registriran 2. 3. 2009 pri Upravni enoti Domžale.  
 

1.1.2. Članstvo 

TI Slovenia je član UNCAC in podpisnik Konvencije Združenih narodov proti korupciji. Je član 
UNDOC – United Nations Office on Drugs and Crime (član enote NGO).  

TI Slovenia je med drugim tudi član:  
- CNVOS – Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, 

februar 2010;  
- Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, september 2010;  
- Polnopravno članstvo Transparency International, 2012. 
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1.1.3. Mednarodno članstvo/partnerstvo 

 
TI Slovenia je postal pridruženi član Transparency International marca 2009 in je 
pooblaščena podružnica v Sloveniji. Aprila 2010 je pridobil status National Chapter in 
Formation, v juniju 2012 pa je društvo postalo polnopravni član Transparency International. 
TI Sekretariat je v letu 2015 ponovno potrdil članstvo Transparency International Slovenia. 
 
TI Slovenia je partner na različnih projektih z nevladnimi in neodvisnimi organizacijami. 

1.1.4. Namen in cilji društva 

 
TI Slovenia namen in cilje svojega delovanja uresničuje z razvojem in izvajanjem preventivnih 
programov za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o potrebah in pogojih razvoja visoke 
ravni integritete v družbi, objektivnim ugotavljanjem dejanskega stanja na področjih etike, 
integritete in korupcije v Republiki Sloveniji, zagotavljanjem strokovnih ter pravnih podlag in 
nasvetov fizičnim in pravnim osebam pri vzpostavitvi mehanizmov integritete v njihovem 
ožjem in širšem okolju, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo preglednosti in učinkovitosti 
javnega in zasebnega sektorja, še posebej z nudenjem pomoči žrtvam korupcije, 
spodbujanjem in organiziranjem njihovega sodelovanja z organi preprečevanja, odkrivanja in 
pregona korupcijske kriminalitete ter pomoči pri varstvu prič s tega področja.  
  
Dejavnosti programov ozaveščanja TI Slovenia izvaja praviloma v obliki izobraževanja, vzgoje 
in informiranja javnosti, fizičnih in pravnih oseb ter pristojnih državnih organov. Prav tako 
izvaja raziskave o stanju etike, integritete in korupcije v družbi, sodeluje z vsemi 
zainteresiranimi vladnimi in nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami, organizira in se 
udeležuje vseh oblik izpopolnjevanja in informiranja, predavanj, okroglih miz in podobno. 
Pripravlja različne delavnice, konference, seminarje in druge prireditve, povezane s 
temeljnim namenom in cilji njegovega delovanja. 
 
Dejavnosti programov nudenja pomoči žrtvam in pričam korupcije z namenom zagotoviti 
alternativni pravni instrument državljanom, ki se soočajo s problemom korupcije, TI Slovenia 
izvaja praviloma z uporabo vseh pravnih mehanizmov, ki so na voljo v civilnem sektorju, 
vključno z nudenjem brezplačnega svetovanja žrtvam in pričam korupcije v okviru Centra 
Spregovori!. Prek teh dejavnosti pa ugotavlja širše strukturne, institucionalne in pravne 
pomanjkljivosti sistema ter si prizadeva za strateško zagovorništvo, ki prinaša sistemske 
rešitve in spremembe področne zakonodaje. 
  
Osnovna področja dela so tesno povezana tudi z delovanjem, transparentnostjo, 
neodvisnostjo, integriteto in dejavnostmi na področjih delovanja: javne uprave, lokalne 
samouprave, okolja in okolijskih problematik, informacijske družbe, zdravja, kulture, športa, 
gospodarstva, kmetijstva, prostorskega načrtovanja, regionalne politike, kohezijske politike, 
civilne družbe, neodvisnih ustanov v državi, ustanov, povezanih z dostopom do informacij 
javnega značaja, policije, tožilstva, ustanov, povezanih z izvedbo in pripravo javnih naročil, 
političnih strank, ustanov, povezanih z zaščito žrtev in prijaviteljev kriminalnih dejanj, zaščito 
žrtev in prijaviteljev korupcije, zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti, zasebnega 
sektorja, javnega sektorja, človekovih pravic in s tem povezanih ustanov ter druge 
dejavnosti. 
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1.1.5. Poslanstvo, vizija in načela 

 
Poslanstvo TI Slovenia je ozaveščanje, izobraževanje in varovanje javnega interesa skozi 
vzpostavljanje integritete in transparentnosti v družbi.  
 
Vizija TI Slovenia je zagotavljanje sodelovanja ključnih akterjev pri oblikovanju sistema 
informiranja, izobraževanja in varovanja javnega interesa v postopkih vzpostavljanja 
integritete in transparentnosti v družbi. 
 
TI Slovenia oblikuje državne, regionalne in globalne koalicije. Sodelujemo z vsemi 
posamezniki in skupinami, z vsemi profitnimi in neprofitnimi korporacijami in organizacijami, 
z vladnimi in mednarodnimi organizacijami, ki se posvečajo boju proti korupciji in se 
ukvarjajo s preprečevanjem korupcije in vzpostavljanjem integritete. Smo ustvarjalci koalicije 
v okviru politik in prioritet vladajočih teles. Obvezujemo se biti odprti, pošteni in odgovorni v 
odnosih z vsemi osebami in organizacijami, s katerimi prihajamo v stik, z vsemi, s katerimi 
delamo, in drug z drugim. Pri svojem delu smo demokratični, politično in strankarsko 
neopredeljeni.  
Intenzivno delujemo na področju preventive in reforme sistema. Gibanje proti korupciji je 
globalno in nadgrajuje družbene, politične, ekonomske in kulturne sisteme. Ožje pa preučuje 
principe sodelovanja, decentralizacije, različnosti, odgovornosti in transparentnosti. Stališča, 
ki jih zavzemamo, temeljijo na jasnih, objektivnih in profesionalnih analizah in visokih 
standardih za opravljanje in izvajanje raziskav. Sprejemamo zgolj donacije, finančna sredstva 
ali druga sredstva, ki ne ogrožajo ali omajajo naše zmožnosti svobodnega, nepristranskega, 
natančnega in objektivnega dela. Zagotavljamo natančna poročila o našem delu in 
dejavnostih v primernem časovnem okviru. Spoštujemo temeljne človekove pravice in 
svoboščine ter spoštovanje tudi spodbujamo. Zavezani smo vzpostavljanju in oblikovanju 
sodelovanja z drugimi tovrstnimi ali podobnimi nacionalnimi organizacijami po svetu. 
Prizadevamo si za uravnoteženo in raznovrstno sestavo naših delovnih in upravnih teles. 

1.1.6. Javnost 

 
Delo TI Slovenia in njegovih organov je javno. Svoje člane TI Slovenia obvešča po več poteh. 
Člani imajo pravico do vpogleda v zapisnike organov društva, z vabili na seje organov društva 
ter prek sredstev javnega obveščanja. TI Slovenia obvešča širšo javnost o svojem delu preko 
spletne strani, socialnih omrežij in sporočil za javnost, dodatno pa tudi s tem, da so seje 
organov društva javne, da organizira okrogle mize, novinarske konference, na svoje dogodke 
vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike medijev. 
Glede zagotavljanja javnosti dela TI Slovenia spoštuje javne predpise. Za zagotovitev javnosti 
dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovorna predsednica društva. Članstvo, 
pravice in dolžnosti so določeni v statutu.  
 

1.1.7. Viri dohodkov 

 
Viri dohodkov TI Slovenia so članarina; darila in volila; dohodek iz dejavnosti društva in iz 
naslova materialnih pravic; prispevki sponzorjev in donatorjev; javna sredstva; sredstva 
partnerjev iz zasebnega sektorja; drugi viri. Viri dohodkov in finančno poslovanje so javni. 
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Vsak član ima pravico vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo. Če društvo pri 
opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med člane je 
nična. Pridobitna dejavnost društva je opredeljena v 6. členu statuta društva in je povezana z 
namenom in cilji društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje 
tista pridobitna dejavnost društva, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno 
storitev ali dosežek oz. zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva. 
 

1.1.8. Predstavitev vodstva in organov Transparency International Slovenia –
Društva Integriteta in pregled spremembe ustanovnega akta 

 
Organi društva 
 

- Zbor članov, ki je najvišji organ društva;  

- upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska dela ter vodi delo 
društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru 
članov (predsednica društva je hkrati tudi predsednca upravnega odbora – zastopa in 
predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v Sloveniji in v 
tujini in je zakonita zastopnica društva; in izvoljeni član);  

- nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter 
opravlja nadzor nad finančno materialnim in drugim poslovanjem društva; 

- častno razsodišče;  

- začasna delovna telesa.  
 

Delovna skupina ustanovnih članov je sprejela statut, vodstvo društva in organe društva ter 
27. 2. 2009 podala vlogo UE za registracijo. Društvo je bilo registrirano 2. 3. 2009 pri Upravni 
enoti Domžale.  
 
Na sklicanem zboru članov so člani po predlogu in dogovoru določili in sprejeli predloge za 
nadzorni odbor, upravni odbor in častno razsodišče.  
 
Ostali člani in zunanji prostovoljci v TI Slovenia delujejo po delovnih oziroma projektnih 
skupinah ali po sekcijah, kot določa statut. Imenuje jih upravni odbor. 
 
Na zboru članov v marcu 2012 je društvo spremenilo statut, in sicer je sedež društva 
preselilo iz Občine Trzin v Občino Ljubljana, na naslov Povšetova 37, 1000 Ljubljana. Prav 
tako je razdelilo članstvo v društvu na redno članstvo, podporno članstvo ter častno članstvo, 
medtem ko se v društvo lahko včlani tudi pravna oseba. Društvo je dopolnilo 4. člen statuta –
Namen in cilji, in sicer je bolj specifično opredelilo področje svojega poslovanja, prav tako pa 
je na zahtevo Upravne enote dopolnilo 50. člen statuta, ki ureja pridobitno dejavnost 
društva. 
 
Na izrednem zboru članov septembra 2014 je TI Slovenia spremenil statut. Društvo je 
uskladilo statut s spremembami področnega zakona. Društvo je spremenilo sedež društva, in 
sicer na Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Prav tako je spremenilo ime društva, in sicer iz 
»Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja« v »Transparency International Slovenia 
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– Društvo Integriteta«. Zaradi mednarodnega članstva v Transparency International je 
društvo v statut zapisalo obrazložitev, v kateri v 4. členu navaja, da so podlaga za delovanje 
društva statut in drugi splošni akti, akti Transparency International ter veljavna zakonodaja.  
TI Slovenia je spremenil tudi vizijo in poslanstvo. Zaradi svetovanja pričam in žrtvam 
korupcije, ki ga izvaja Center Spregovori! je statut dopolnjen z aktivnostmi društva, ki se 
navezujejo na uporabo pravnih mehanizmov pri nudenju pomoči žrtvam in pričam korupcije. 
TI Slovenia je v statutu dodatno navedel dolžnosti in pravice rednih in podpornih članov ter 
na novo opredelil pogoje za izpis iz članstva društva. Jasno se je zapisalo tudi, kdaj nastopi 
mirovanje statusa rednega člana. Zaradi terminološke primernosti smo spremenili besedno 
zvezo »občni zbor« z »zbor članov«. 
 
Na rednem zboru članov 29. marca 2018 je TI Slovenia spremenil statut, kjer je s spremembo 
20. člena omogočil imenovanje začasnega predsednika društva za največ 6 mesecev.  
 
Na izrednem zboru članov 27. septembra 2018 je TI Slovenia spremenil statut. S spremembo 
20. člena se je spremenila sestava upravnega odbora, katerega sestavljajo predsednica in dva 
izvoljena člana. S spremembo 30. člena se je spremenila tudi vloga generalnega sekretarja, ki 
po pooblastilu predsednika in znotraj meja danega pooblastila zastopa društvo v pravnem 
prometu s tretjimi osebami. Mandat generalnega sekretarja društva traja 4 leta in je lahko 
na to funkcijo vnovič imenovan. Generalnega sekretarja na predlog predsednika imenuje 
upravni odbor. 
 
Društvo v letu 2018 ni imelo posebnih delujočih sekcij oziroma delovnih skupin.  
 
V društvu so bili med januarjem in septembrom 2018 dejavni tudi študenti in prostovoljci, 
tako člani kot zunanji prostovoljci. Sodelovanje z njimi je po vnaprejšnjem vabilu potekalo po 
potrebi glede na naloge. TI Slovenia je študentom-prostovoljcem nudil pridobitev novih 
znanj, izkušenj in referenc, svoje delo pa so opravljali brezplačno. Z njimi smo podpisali 
pogodbe o prostovoljskem delu, podpisali so kodeks etike in sporazum o nerazkrivanju 
podatkov. 
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2. KRATEK PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA 

 
Delovna skupina je v letu 2009 ustanovila Društvo Integriteta – prostovoljno, nevladno, 
nepolitično in nepridobitno združenje članov, ki delujejo v njem na različnih področjih. Od 
leta 2009 do 2012 je TI Slovenia pretežno delala na prostovoljni bazi in svoj fokus usmerjala v 
iskanje projektnih sredstev in iskala svoje mesto v Sloveniji. Potrebni ukrepi so bili sprejeti, 
da je lahko društvo postalo polnopravni član Transparency International. Aprila 2010 je 
društvo pridobilo status National Chapter in Formation, v juniju 2012 pa je postalo 
polnopravni član Transparency International. Transparency International je TI Slovenia v letu 
2015 ponovno potrdil polnopravno članstvo.  
 
V začetku leta 2013 je društvo redno zaposlilo prvega zaposlenega, ki se je pretežno ukvarjal 
z implementacijo projektov in iskanju novih finančnih sredstev za delovanje društva. Iz 
Kranja smo pisarno preselili v Ljubljano in v obdobju enega leta in pol se je v društvu 
zaposlilo skupaj 5 zaposlenih.  
 
Do leta 2016 so se aktivnosti društva močno povečale, prav tako se je društvo z 
zaposlovanjem kadra in dodatnimi usposabljanji bolj profesionaliziralo. Pozitiven trend 
profesionalizacije dela se je nadaljeval tudi v 2017. V letu 2018 se je število zaposlenih 
zmanjšalo na 4 osebe. Društvo je nadaljevalo z izobraževanji javnih uslužbencev preko 
Upravne akademije ter z delom z zasebnim sektorjem. 
 
Zaradi potreb po diverzifikaciji sredstev, razširjanju aktivnosti in zagotavljanju sofinanciranja 
projektov je TI Slovenia začel s še bolj aktivnim pristopom sodelovanja z zasebnim sektorjem 
in pridobivanja sredstev s strani javnosti. V letu 2016 je društvo oblikovalo blagovno znamko 
Integriteta na delu, ki se je v letu 2017 preimenovala v Forum poslovne integritete in 
transparentnosti. Pod tem imenom društvo ponuja storitve, delavnice in seminarje s 
področja vzpostavljanja integritete, transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja 
korupcije. Podjetjem in javnemu sektorju ponujamo sistem Spregovori!, katerega namen je 
vzpostavitev varnih kanalov prijavljanja nepravilnosti in zaščite prijaviteljev. V letu 2017 je 
začel delovati Forum poslovne integritete in transparentnosti (Forum), ki je imel 4 
korporativne člane. 
 
V letu 2016 smo za leto 2015 prejeli donacije iz dohodnine v višini 661,12 EUR, v letu 2017 pa 
za leto 2016 v višini 1.326,44 EUR, v letu 2018 smo za leto 2017 prejeli donacije iz dohodnine 
v  višini 959,33 EUR. Podatke za leto 2018 bomo prejeli jeseni 2019. 
 
TI Slovenia je v letu 2017 začel z izvajanjem izobraževanj pri Upravni akademiji, v okviru 
katerih javne uslužbence izobražujemo s področij osebne integritete, korupcijskih tveganj pri 
javnih naročilih in mednarodnih konvencijah na področju boja proti korupciji. TI Slovenia je v 
letu 2018 znova uspešno kandidiral na razpisu za izobraževanja pri Upravni akademiji v letu 
2019. 

2.1.1. Delovanje društva v letu 2018 
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Proračun TI Slovenia se je v letu 2018 v primerjavi z letom prej malenkost zmanjšal, medtem 
ko zastopanost in prepoznavnost v medijih ostaja na primerljivi ravni. Društvo nadaljuje z 
aktivnostmi centra Spregovori! z namenom proaktivnega odkrivanja in preprečevanja 
nezakonitih in neetičnih ravnanj ter zagotavlja podporo prijaviteljem teh dejanj.Projekt Pakti 
integritete II je zadnjem letu trajanja. V tem projektu TI Slovenia izvaja vlogo neodvisnega 
opazovalca pri javnih naročilih energetske sanacije Splošne bolnišnice Trbovlje in Splošne 
bolnišnice Novo mesto. 
 
Prav tako se je društvo še naprej udejstvovalo v zvezi z nekaterimi bolj izpostavljenimi 
primeri netransparentne porabe javnih sredstev, na primer žičnate ograje na meji s Hrvaško. 
V letu 2018 je Upravno sodišče po skoraj dveh letih vendarle odločilo in zavrnilo tožbo 
Zavoda RS za blagovne rezerve zoper odločitev Informacijskega pooblaščenca, ki je TI 
Slovenia odobril vpogled v pogodbo o nakupu žičnate ograje na meji s Hrvaško. Zavod je 
zatem neuspešno uporabil še izredna pravna sredstva za zaustavitev izvršitve sodbe. TI 
Slovenia je zahtevane dokumente prejel februarja 2019 in po pregledu dokumentov na 
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil naznanitev suma storitve kaznivega dejanja 
zlorabe položaja zoper odgovorno osebo Zavoda, ki je podpisala pogodbe ter pobudo za 
nadzor nad delom Upravnega sodišča zaradi dolgotrajnih postopkov odločanja v zadevi po 
Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki bi jih moralo sodišče obravnavati 
prednostno.  
 
Delovanje na področju spremljanja in sprejemanja politik in izvajanje zagovorništva je 
društvo še dodatno okrepilo z vestnim spremljanjem in podajanjem komentarjev in 
priporočil. Društvo je tako sodelovalo in izvedlo štiri zagovorniške akcije – pri porabi javnih 
sredstev v času pred lokalnimi volitvami (v okviru analize »Investicije v času lokalnih 
volitev«), sprejemanju kodeksa etike poslancev DZ, sprejemanja novele ZintPK in oblikovanja 
Manifesta civilne družbe za razvoj Slovenije.  
 
V letu 2018 sta partnerstvo v Forumu podaljšali 2 podjetji (Zavarovalnica Triglav, SAP), 
katerih letna članarina skupno znaša 7.000,00 EUR. Za podaljšanje partnerstva se ni odločilo 
podjetje Steklarna Hrastnik. Pogodba o partnerstvu z GSK se do konca leta 2018 še ni 
sklenila, potekajo pa pogajanja v smeri realizacije partnerstva tudi v 2018. 
 
Poleg tega je društvo organiziralo letno srečanje Foruma poslovne integritete in 
transparentnosti, ki ga je finančno podprla Slovensko - nemška gospodarska zbornica.  S 
Slovensko - nemško gospodarsko zbornico smo v letu 2018 še dodatno okrepili sodelovanje. 
Društvo je krepilo partnerstva tudi z drugimi predstavniki zasebnega sektorja ter razširilo 
program dela z zasebnim sektorjem. Društvo je zasnovalo ponudbo izobraževanj in izvedlo 4 
izobraževanja za predstavnike zasebnega sektorja (2x SDH, Zveza društev gluhih in naglušnih 
Slovenije, LTH Casting). 
 
Z vidika projektnih aktivnosti je TI Slovenia največ časa namenil implementaciji projekta Pakti 
integritete II, katerega namen je neodvisen civilni nadzor nad implementacijo javnega 
naročila pri energetski obnovi bolnišnic. V sklopu projekta je bilo izvedeno javno naročilo za 
iskanje ponudnika pri energetski obnovi bolnišnice Trbovlje. Začeli smo tudi z izvajanjem 
spremljanja aktivnosti na terenu. Najbolj izpostavljene projektne aktivnosti se nanašajo še na 
področje izobraževanj dijakov in priprave namizne igre kot učnega pripomočka na temo 
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zagotavljanja integritete in preprečevanja korupcije, zagotavljanja davčne transparentnosti 
ter nameščanja tekem v športnih tekmovanjih. Društvo je med drugim promoviralo 
transparentnost finančnih transakcij med zasebnim in javnim sektorjem, ki ga je z 8.000,00 
EUR podprl Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb. 
 
Spletno stran društva smo redno nadgrajevali in dopolnjevali in tako omogočili uporabnikom 
bolj prijazno uporabo ter možnost seznanjanja z vsemi aktualnimi informacijami v zvezi z 
delovanjem društva. TI Slovenia ima v lasti naslednje spletne strani - www.transparency.si, 
spregovori.transparency.si, pakt.transparency.si, www.lokalne-volitve.si, www.zakonodajni-
monitor.si, www.kdovpliva.si. TI Slovenia nadaljuje z objavami mesečnih e-novic 
(newsletter), ki so posredovana članom in naročenim na novice vsak mesec. Z majem 2018 je 
v veljavo stopila Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, zaradi katere je moralo društvo 
v večji meri na novo vzpostaviti seznam prejemnikov novic. Še vedno objavljamo podatke o 
stikih z odločevalci na spletni strani, dostopen je tudi dokument v strojno berljivem formatu, 
ki javnosti omogoča obdelavo teh podatkov. 
 
TI Slovenia si je tudi v letu 2018 prizadeval za vzpostavitev stabilnega delovanja civilne 
družbe na področju preprečevanja korupcije in razvoja društva v nevladnem sektorju. 
Pomembne naloge so bile tudi pridobivanje sredstev ter promocija in večanje 
prepoznavnosti društva. 

http://www.transparency.si/
https://spregovori.transparency.si/sl/
http://pakt.transparency.si/
http://www.lokalne-volitve.si/
http://www.zakonodajni-monitor.si/
http://www.zakonodajni-monitor.si/
http://www.kdovpliva.si/
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2.1.2. Projekti v letu 2018 

 
V letu 2018 je TI Slovenia izvedel več projektov, med katerimi se nekateri nadaljujejo tudi v 
letu 2019: 
 

- Usposabljanje o preprečevanju nameščanja tekem (Antimatchfixing), projekt podpira 
Evropska komisija (poteka do decembra 2019); 

- Usposabljanje o vlogi zaščite prijaviteljev v športu (T-PREG), projekt podpira Evropska 
komisija (poteka do maja 2020); 

- Transparentnost dejanskega lastništva (Beneficial ownership transparency), projekt 
podpira Evropska komisija in Open Society Foundation (potekal je do februarja 2018). 

- Integrity pacts, implementacija protikorupcijskega orodja pri porabi javnih sredstev, 
Evropska Komisija, Transparency International (teče predvidoma do decembra 2019); 

- Krepitev preglednosti med javnim in zasebnim, Mednarodni forum 
znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (poteka II faza projekta do junija 2019); 

- Students against corruption, projekt podpira United Nations Office on Drugs and 
Crime (potekal je do novembra 2018); 

- Watchdogs against corruption, projekt podpira veleposlaništvo ZDA v Sloveniji 
(poteka do decembra 2019). 

 

2.1.3. Najpomembnejše dejavnosti po mesecih v letu 2018 

 
JANUAR  
 

- Izid Manifesta civilne družbe za razvoj Slovenije 

- Javni poziv Vladi, ministru za pravosodje, predsednikom koalicijskih strank in 
poslancem vladajoče koalicije k sprejetju novele Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije  

- Udeležba na izobraževanju mreže TI na temo uporabe in obdelave večjih zbirk 
podatkov 

- Izvajanje raziskave o prirejanju rezultatov nogometnih tekem v Sloveniji 

- Udeležba na javnem odpiranju ponudb v kontekstu javnega naročila znotraj projekta 
Pakti integritete 

- Javni odziv na afero o posojilih SDS iz Bosne in Hercegovine 

- Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja, obnavljanje pogodb o sodelovanju v 
Forumu poslovne integritete in transparentnosti 

- Srečanja z donatorji, priprave na izvedbo dogodka Forum poslovne integritete in 
transparentnosti 

- Zaključno poročanje na nadaljevanju projektu Beneficial Ownership (OSF ALMD) 
donator Open Society Foundation, preko mreže EURODAD 

- Medijske aktivnosti. 
 
FEBRUAR  
 

- Objava rezultatov raziskave Indeks zaznave korupcije 
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- Delavnica za novinarje: uporaba registra dejanskih lastnikov in letnih poročil podjetij 
v raziskovalne namene 

- Udeležba na European OGP Forum v Milanu 

- Udeležba na delavnici »ED workshop in Democracy Marathon« v Bruslju 

- Udeležba na projektnem sestanku T-PREG v Lizboni 
 
MAREC  
 

- Predstavitev projekta Pakti integritete na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Trbovlje 
ter na Zasavski ljudski univerzi 

- Predstavitev projekta pakti integritete in srečanje z direktorico Splošne bolnišnice 
Trbovlje 

- TI Slovenia sej je odzval na drugo vmesno poročilo o izpolnjevanju priporočil 
organizacije GRECO 

- TI Slovenia se je v javnosti ter z dopisom KPK odzval na odstranitev transakcij za 
izdatke postavitve ograje na meji s Hrvaško iz aplikacije Erar 

- Exporting Corruption 2018 Report – preverjanje uradnih podatkov pri KPK 
- TI Slovenia je podal končne komentarje o implementaciji UNCAC konvencije v 

Sloveniji 
- Udeležba posveta z OVSE opazovalno misijo volitev v Sloveniji 
- Udeležba in podano mnenje na javni predstavitvi mnenj o predlogu novele ZintPK v 

Državnem zboru 
- Izvedba predavanj preko Upravne akademije 
- Redni zbor članov 
- Izvedba razgovorov za novega pravnika 

 
APRIL  
 

- Projektni sestanek - projekt Anti-Match Fixing v Madridu 
- Poziv k okrepitvi boja proti neetičnim praksam v športu 
- Ponovni javni poziv k sprejetju novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
- Izvedba dveh predavanj na temo preprečevanja korupcije na poslovni fakulteti Max 

M. Fischer College of Business, the Ohio State University (prek videopovezave). 
- Izvedba predavanja na v okviru tedna vseživljenjskega učenja v organizaciju Zasavske 

ljudske univerze 
- Izvedba predavanja 10 protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti za zaposlene 

podjetij, katere upravlja SDH 
- Izvedba predavanj preko Upravne akademije 
- Izvedba delavnice Prepoznavanje koruptivnih dejanj v podjetju LTH Castings d.o.o. 
- Organizacija in izvedba delavnice izdelovanja namiznih iger za dijake 

 
MAJ 
 

- Poziv k prenovi zakonodajnega okvirja za boj proti korupciji ob izidu letnega poročila 
Komisije za preprečevanja korupcije 

- Sestanek in predstavitev Pakta integritete z izvajalci del v okviru javnega naročila 
sanacije Splošne bolnišnice Trbovlje 
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- Uvodni sestanek med naročniki, izvajalci in nadzorniki v Trbovljah v okviru projekta 
Pakti integritete 

- Uvedba v delo med naročniki, izvajalci in nadzorniki - Pakti integritete 
- Sestanek na Ministrstvu za zdravje o koordinaciji pri izvedbi projekta Pakti integritete 
- Udeležba na delavnice mreže Transparency International na temu direktive EU o 

zaščiti žvižgačev v Bruslju 
- Udeležba na Nacionalnem posvetu na temo preprečevanja nameščanja rezultatov 

športnih tekmovanj na področju nogometa na Brdu pri Kranju ter predstavitev 
preliminarnih izsledkov raziskave TI Slovenia na omenjenem področju 

- Udeležba na letnem srečanju projektnih partnerjev v okvir projekta Pakti integritete v 
Budimpešti 

- Izvedba predavanja na temo Vzpostavljanje integritete pri delovanju nevladnih 
organizacij za Zvezo društev gluhih naglušnih 

- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritete na terenu Splošne bolnišnice Trbovlje. 
- Sestanek nadzorne ekipe projekta Pakti integritete 
- Udeležba na javnem posvetu o novostih Splošne uredbe o varstvu podatkov 

organiziran s strani Informacijske pooblaščenke 
- Srečanje deležnikov na projektu Krepitev transparentnosti med zasebnim in javnim 
- Začetek priprav na dogodek Forum poslovne integritete in transparentnosti      
- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! 

 
JUNIJ  
 

- Odziv na javno objavo imen in priimkov novoizvoljenih poslancev v postopkih pred 
KPK 

- Poziv k okrepitvi integritete v športu ob začetku Svetovnega prvenstva v nogometu v 
Rusiji 

- Izvedba predavanja na temo preprečevanja korupcije na poslovni fakulteti Max M. 
Fischer College of Business, the Ohio State University 

- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritete na terenu Splošne bolnišnice Trbovlje 
- Udeležba na IT konferenci – SAP now 
- Udeležba na Bisnode dogodku – Bisnode4Excellence 
- Udeležba na Sommerfest 2018 v rezidenci veleposlanika Zvezne Republike Nemčije 
- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! 

 
JULIJ 
 

- Udeležba na mednarodni konferenci o vlogi civilne družbe v okviru postopkov UNCAC 
review mechanism 

- Odziv ob izidu drugega poročila četrtega kroga ocenjevanja Skupine držav proti 
korupciji (GRECO) 

- Poziv k sprejetju kodeksa etike poslancev DZ ob oblikovanju DZ po parlamentarnih 
volitvah 

- Ponoven poziv k sprejetju kodeksa etike poslancev DZ ob oblikovanju DZ po 
parlamentarnih volitvah 

- Objava prvega poročila o neodvisnem opazovanju izvedbe javnega naročilla pri 
energetski sanaciji Splošne bolnišnice Trbovlje 
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- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritete na terenu Splošne bolnišnice Trbovlje 
- Izvedba predavanj v okviru Upravne akademije 
- Zbiranje sredstev v akciji Lars & Sven Burger – finančna podpora NVO, ki delujejo v 

lokalnem okolju 
- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! 

 
AVGUST 
 

- Udeležba na usposabljanju Korporativno upravljanje in ustvarjanje protikorupcijskih 
programov v podjetjih v državnem lastništvu v Bosni in Herzegovini 

- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritete na terenu Splošne bolnišnice Trbovlje. 

- Izvajanje testiranja demo verzije namizne gre z dijaki 

- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritete 

- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! 
 

SEPTEMBER 
 

- Izid Exporting Corruption 2018 Report 
- Odziv na netočne navedbe KPK ob izzidu Exporting Corruption 2018 Report 
- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritetena terenu Splošne bolnišnice Trbovlj. 
- Pristop Splošne bolnišnice Novo mesto k Paktu integritete 
- Udeležba na predstavitvi European Capital City Transparency rankings v Bratislavi 
- Izredni zbor članov 
- Najava letnega Foruma poslovne integritete in transparentnosti 
- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! 

 
OKTOBER 
 

- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritete na terenu Splošne bolnišnice Trbovlje 
- Izvedba delavnice testiranja namizne igre na Ekonomski šoli Murska Sobota 
- Izvedba predavanja o možnostih prijave neetičnih in nezakonitih dejanj ter o Centru 

za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! v Splošni bolnišnici 
Trbovlje 

- Spremljanje projekta v okviru pakta integritete pri pripravi javnega naročila za 
obnovo Splošne bolnišnice Novo mesto 

- Izjava za javnost ob objavi sodbe Upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Zavoda RS za 
blagovne rezerve zoper odločitev Informacijskega pooblaščenca (IP), ki je TI Slovenia 
odobril vpogled v pogodbo o postavitvi ograje na južni slovenski meji 

- Izvedba intervjujev v namene raziskave o nameščanju nogometnih tekem v Sloveniji 
- Udeležba in predavanje na EISEP konferenci  
- Udeležba na Letnem srečanju članov mreže Transparency International v 

Kopenhagnu  
- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori!. 

 
NOVEMBER 
 

- Spremljanje projekta v sklopu pakta integritetena terenu Splošne bolnišnice Trbovlje 
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- Srečanje s projektnimi partnerji T-PREG v Bruslju 

- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! 
- Udeležba na mednarodnem seminarju Bussiness integrity, good governance and 

transparency 
- Udeležba na srečanju s projektnimi partnerji projekta Pakti integritete v Bruslju 
- Izvedba letnega Foruma poslovne integritete in transparentnosti 
- Udeležba na večerji na veleposlaništvu v čast Phillipa Montignyja – osrednjega gosta 

letnega Foruma poslovne integritete in transparentnosti 
- Udeležba na posvetu Evropske banke za obnovo in razvoj s predstavniki civilne družbe 

na temo nove strategije delovanja banke v Sloveniji 
- Izvedba seminarja Deset protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti za 

zaposlene SDH 
- Izvedba predavanja na temo preprečevanja korupcije v Sloveniji na Pravni fakulteti v 

Ljubljani 
- Srečanje s predstavniki Evropske komisije ob obisku Slovenije na temo 

transparentnosti javnih naročil 
- Objavljena analiza Investicije v času lokalnih volitev 
- Srečanje z opazovalci lokalnih volitev Sveta Evrope 

 
DECEMBER 
 

- Spremljanje projekta v sklopu Pakta integritete na terenu Splošne bolnišnice Trbovlje: 
objava poročila o drugi fazi poteka obnove 

- Dnevi integritete: Okrogla miza Zakaj se država in parlamentarci še vedno igrajo 
skrivalnice z javnostjo?  

- Dnevi integritete: Sodelovanje na mednarodnem seminarju Integriteta političnih 
strank 

- Dnevi integritete: Predstavitev namizne igre Anti-Corruption Squad 
- Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori! 
- Kampanja na družabnih omrežjih za pridobivanje sredstev s strani javnosti 

 
Ostale dejavnosti v letu 2018 
 

- Sodelovanje s TI sekretariatom in drugimi TI po svetu 
- Aktivno udejstvovanje za pridobitev finančnih sredstev iz naslova društva v javnem 

interesu – donacija 0,5 % dohodnine 
- Udeležba na dogodkih in prireditvah 
- Koordinacija dela prostovoljcev 
- Vzpostavljanje dobrih odnosov in sodelovanja z vladnimi in nevladnimi organizacijami, 

zasebnim sektorjem in drugimi ustanovami (sestanki in srečanja) 
- Promocija TI Slovenia in aktivnosti 
- Iskanje in pridobivanje sredstev 
- Oblikovanje spletne strani, objave na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, Instagramu 
- Pregledovanje razpisov in prijave na razpise 
- Spremljanje in odzivanje na zakonodajo 

- Prijavljanje projektov 

- Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja 
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- Srečanja z donatorji 
- Medijske aktivnosti 
 
 

2.1.4. Delovanje društva skozi številke 

 
Vsebinske aktivnosti skozi statistiko 
+ 

Zagovorniške aktivnosti Neposredno sodelovanje pri pripravi in 
komentiranju pravnih predpisov:  

• Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije 

• Kodeks etike Državnega zbora 

• Zakon o nevladnih organizacijah 

• Manifest civilne družbe za razvoj 
Slovenije 

• Zagovorniške akcije o porabi javnih 
sredstev (več izdanih priporočil, tudi 
v okviru lokalnih skupnosti pred 
lokalnimi volitvami). 
 

Center za zagovorništvo, informiranje in 
pravno sodelovanje  

26 sprejetih primerov prijav korupcije in 
neetičnih ravnanj 

Stiki z odločevalci 11 neposrednih stikov z odločevalci 

Forum poslovne integritete in 
transparentnosti  

Med 40 in 50 sestankov s predstavniki 
zasebnega sektorja 

Predavanja 10 izvedenih predavanj v izobraževalnih 
ustanovah in podjetjih v Sloveniji 

Poti v tujino Skupaj izvedenih 19 poti v tujino - 
konference, predavanja, izobraževanja, 
projektna srečanja 

Medijske aktivnosti • 26 sporočil za javnost 

• Več kot 110 objav v medijih 

Prostovoljstvo V letu 2018 je bilo v društvu aktivnih 6 
prostovoljcev, ki so skupaj opravili 215 ur 
prostovoljnega dela. 

 
Uspešnost delovanja TI Slovenia na socialnih medijih v obdobju od 1.7.2014 do 3.12.2018 
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2.1.5. Cilji od 2016 – 2020 

 

- Do konca leta 2020 bo TI Slovenia okrepil svoje institucionalne in tehnične 
zmogljivosti za razvoj in izvajanje svojega poslanstva in dela 

- Do konca leta 2020 bo TI Slovenia povečal število interesnih skupin in deležnikov ter 
posledično dvignilo raven prepoznavnosti problematike v slovenski družbi. 

- Do konca leta 2020 intenzivirati sodelovanje z zasebnim sektorjem in oblikovanje 
korporativnega članstva ter Foruma 

- Do konca leta 2020 bo TI Slovenia oblikoval spletno platformo Varuh integritete za 
Slovenijo 

- Izobraziti mlade o osnovnih pojmih, kot so korupcija, etika, integriteta, pravičnost in 
poštenost, natančneje za otroke (7–12 let) in mlade (15–20 let), ter izobraževanje 
mladih o pomembnosti etičnega delovanja, preprečevanja korupcije in integritete v 
družbi. 

- Aktivno spremljanje postopkov javnih naročil v praksi, še posebej na področju 
zdravstvenega in farmacevtskega sektorja 

- Zagotavljanje podpore žrtvam in pričam korupcije, prijaviteljem korupcije  
(whistleblowers), novinarjem, aktivistom in ostalim prek informiranja in dejanskega 
zagotavljanja pomoči 

- Sprememba politik in ozaveščanje javnosti – dialog z javnimi in državnimi ustanovami 
ter gospodarskimi subjekti. 

2.1.6. Kratek opis vplivov na delovanje društva  

 
TI Slovenia je v 2018 sodeloval v mednarodnem okolju in se izobraževal na različnih 
področjih. Zaposleni so se udeleževali srečanj po Evropi in si izmenjevali dobre prakse v 
sklopu tekočih projektov, predvsem pa so se odzivali vabilom za aktivno sodelovanje na 
različnih konferencah, seminarjih in delavnicah ter se izobraževali na področju sodelovanja z 
zasebnim sektorjem, vzpostavljanjem integritete in preprečevanjem korupcije v zasebnem 
sektorju, obdelave podatkov (t.i. data training), zaščite prijaviteljev, opazovanja izvajanja 
javnih naročil in ostalih projektnih obveznosti. V letu 2018 se je s sprejemom Zakona o 
nevladnih organizacijah naredil prvi korak za zagotovitev sistemskega financiranja tudi NVO, 
ki delujejo na področjih demokracije, vladavine prava in preprečevanja korupcije. TI Slovenia 
je nadaljeval prizadevanja za razpršitev virov financiranja in zagotavljanja finančne stabilnosti 

https://www.integritywatch.eu/
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društva. S tem namenom TI Slovenia nadaljuje z aktivnostmi Foruma poslovne integritete in 
transparentnosti. Upravni odbor je v letu 2018 tudi poravnal celotni posojili, ki ju je društvo 
najelo pri TI Secretariat v višini 6.356,00 EUR ter pri TI EU v višini 1.045,35 EUR. 
 
Društvo se je v nasprotju s prejšnjimi leti prijavljalo tudi na domače razpise, čeprav 
ministrstva in resorji težko prepoznavajo naše delovanje, ki ni vključeno v nabor tem za 
dodeljevanje sredstev. TI Slovenia je v letu 2018 skupaj s projektnimi partnerji prijavilo na 9 
projektnih konceptov. Kljub veljavnosti določil Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ki omogoča financiranje nevladnih organizacij s strani Komisije za preprečevanje 
korupcije ter kljub statusu društva v javnem interesu in polnopravnemu članstvu 
Transparency International pa še vedno nismo uspeli vzpostaviti baze financiranja osnovnega 
delovanja naše dejavnosti kot omenjeno v poročilu zgoraj. S predlogi za spremembo Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije želimo spremeniti način financiranja nevladnih 
organizacij. Omenjeni zakon tudi v letu 2018 ni bil spremenjen. 

3. POSEBNI DEL 

3.1.1. Poročilo o doseženih ciljih in načinu uresničitve v letu 2018 

 
Društvo je ob pomoči članov in prostovoljcev, profesorjev, podpore javnosti, medijev in 
ustanov doseglo skoraj vse zadane cilje, navedene v poglavju Kratek pregled dejavnosti 
društva. 
 
V letu 2018 smo imeli pet redno zaposlenih od tega so bili štirje zaposleni za določen čas in 
eden za nedoločen čas. Vsi so bili financirani s strani projektnih sredstev, delno pa tudi s 
sredstvi, pridobljenimi iz zasebnega sektorja. Decembra 2018 je društvo nadaljevalo delo s 4 
zaposlenimi, nova zaposlitev se načrtuje v prvi polovici leta 2019. Nadaljevali smo z izvedbo 
tekočih projektov, predvsem spremljanje energetske obnove bolnišnic v okviru Pakta 
integritete, vzpostavljanja programa integritete v športu, priprave namizne igre o 
preprečevanju korupcije. TI Slovenia ima v letu 2018 dva korporativna člana. Nadaljevali smo 
z izvedbo predlogov reform, ki smo jih identificirali v preteklosti, predvsem gre izpostaviti 
delovanje na področju transparentnosti finančnih tokov med zasebnim in javnim sektorjem 
in vse širšim sodelovanjem z zasebnim sektorjem. Društvo je vse bolj dejavno pri podajanju 
komentarjev in predlogov odločevalcem za izboljšanje zakonodajnega okvira, strategij in 
pravilnikov ter pri zavzemanju za sistemsko financiranje nam podobnih nevladnih organizacij. 
V letu 2018 je društvo zaradi številnih organizacijskih sprememb namenilo veliko napora v 
normalno delovanje društva, vključno z iskanjem alternativnih virov financiranja, ki je iz leta 
v leto bolj uspešno. V letu 2018 smo ponovno pridobili javno naročilo za izobraževanje javnih 
uslužbencev. 
 
Področja, ki jim bo TI Slovenia v prihodnosti namenilo največ pozornosti: 

- pridobitev sredstev za osnovno delovanje (stroški, delna zaposlitev generalnega 
sekretarja društva in vodje programa za zbiranje sredstev);  

- razširitev članstva v Forumu poslovne integritete in transparentnosti in krepitev 
sodelovanja z zasebnim sektorjem; 

- povezovanje in sodelovanje s ključnimi deležniki; 

- pridobivanje sredstev za sofinanciranje tekočih projektov; 
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- pridobivanje sredstev s strani državljanov; 

- prijava na evropske razpise večjih vrednosti; 

- prijava na slovenske razpise skupaj z deležniki; 

- povečanje strokovnosti na posameznih področjih dela. 
 
 



 II-22 

II. PROGRAMSKE SMERNICE ZA PRIHODNJE POSLOVNO LETO 2019–2020 
 
Programske smernice TI Slovenia izpostavljajo naslednja področja dela: 
 

- Nadzor nad porabo javnih sredstev (javna naročila, honorarji, koncesije). 

- Nadzor nad procesi odločanja (lobiranje, zakonodajna sled, volitve, transparentnost 
postopkov, ujetost države). 

- Nadzor nad delovanjem relevantnih javnih institucij (izvajanje nalog »watch dog« 
organizacije). 

- Udejstvovanje na področju davčne transparentnosti. 

- Zagotavljanje integritete v športu. 

- Izobraževanje v vseh sferah družbe (mladi, javni in zasebni sektor, javnost) 

- Intenzivirati delovanje na področju zasebnega sektorja (Integriteta na delu, 
korporativno upravljanje). 

- Zagotavljati podporo žrtvam in pričam korupcije, prijaviteljem korupcije 
(whistleblowers), novinarjem, aktivistom in ostalim prek informiranja in dejansko 
zagotavljanje pomoči (Advocacy and legal advice centre – ALAC). 

- Financiranje političnih strank in volilnih kampanj ter izvajanje nadzora nad 
področjem. 

- Povezovanje z glavnimi deležniki in nevladnimi organizacijami s ciljem zagotravljanja 
višje stopnje integritete, transparentnosti in odgovornosti v družbi. 

- Izvajanje zagovorništva na javnih politikah s področja delovanja TI Slovenia. 

- Aktivno sodelovanje z mediji, veleposlaništvi, javnim in zasebnim sektorjem. 
 
V letu 2019 bo TI Slovenia nadaljeval delovanje na področju spremljanja politik, z 
opozarjanjem na nepravilnosti ter sistemske pomanjkljivosti, ki se nanašajo na 
preprečevanje korupcije v Sloveniji. Okrepili bomo sodelovanje z zasebnim sektorjem, 
nadaljevali delo na področju zagotavljanja integritete v športu, delo s prijavitelji in žrtvami 
korupcije, nadaljevali bomo aktivnosti na področju javnih naročil in uporabe orodij za boj 
proti korupciji (Pakti integritete in Integrity Watch). TI Slovenia si želi boljšega sodelovanja s 
ključnimi deležniki in sistemskih sprememb na področju preprečevanja korupcije, 
vzpostavljanja integritete, transparentnosti in odgovornosti. Na podlagi naših priporočil 
želimo doseči spremembe zakonskega okvira ter drugih predpisov na področjih, ki to nujno 
potrebujejo. TI Slovenia se bo še naprej zavzemal za sistemsko ureditev financiranja 
nevladnih organizacij, ki delujejo na področju demokracije, vladavine prava, transparentnosti 
in preprečevanja korupcije. Pri vsem tem, pa TI Slovenia ne bo zanemaril področij na katerih 
se je aktivno udejstvoval od ustanovitve. 
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ZAKLJUČNI DEL 
 

DATUM IN KRAJ SPREJETJA LETNEGA POROČILA 

 
Letno poročilo je bilo sprejeto s sklepom Upravnega odbora 18. 3. 2019 v Ljubljani. Sklep je 
del tega Poročila.  
 
Letno poročilo je bilo potrjeno s potrditvijo članov Nadzornega odbora 15. 3. 2019. Sklep je 
del tega Poročila.  
 
Letno poročilo je potrdil in sprejel Zbor članov Transparency International Slovenia – Društva 
Integriteta 27. 3. 2019.  
___________________________________________________________________ 

 


