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TRANSPARENTNOSTI 2017–2018 

  

 

  

 

Spoštovani minister za javno upravo Boris Koprivnikar, 

 

  

na podlagi prejetega povabila številka 007-372/2016/2 z dne 13. 3. 2017 in sestanka z dne 11. 4. 

2017 Transparency International Slovenia (v nadaljevanju: TIS) podaja komentarje in priporočila o 

nadaljnji ukrepih in aktivnostih Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti. 

Prepričani smo, da dokument izpostavlja konkretne in merljive cilje, ki se nanašajo tako na 

zakonodajo kot prakso, hkrati pa na določenih točkah odpira prostor za vključevanje civilne družbe 

pri doseganju teh ciljev.  

  

TIS pozdravlja zavezo Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) o nadaljevanju ukrepanja in 

izvajanja aktivnosti krepitve integritete, transparentnosti in odgovornosti ter sprejemanja programa 

2017–2018. TIS že na začetku predlaga, da Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) in 

Vlada sprejmeta bolj celosten, natančen in dodelan program, ki bo omogočal kakovostno 

spremljanje in ovrednotenje njegove izvedbe. 

 

 

TIS v nadaljevanju podaja predloge, ki se med drugim navezujejo tudi na Končno poročilo o izvedenih 

ukrepih na podlagi Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije 2015–2016 (v 

nadaljevanju Končno poročilo) in Predlogov Komisije za preprečevanje korupcije glede nadaljnjih 

ukrepov in aktivnosti v novem vladnem programu za krepitev integritete in transparentnosti 2017–

2018 (v nadaljevanju: Predlog KPK). 
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1. Projekti visokega tveganja in večjih vrednosti 

 

Poleg potrebe po zakonodaji, ki bi urejala sistemske preiskave na področju projektov posebnega 

pomena in večjih vrednosti, ki v minulem obdobju ni prestala parlamentarne obravnave, je treba 

zagotoviti tudi zadosten nadzor na tekočimi projekti, ki bo pri projektih visokega tveganja zagotavljal 

sproten nadzor ter celostno in učinkovito transparentnost. Izkušnje projektov iz preteklosti (TEŠ 6, 

avtocestni križ, onkološka klinika, UKC Ljubljana in številni drugi) kažejo na nezadostno upravljanje s 

tveganji, kar je pripeljalo do nesmotrne porabe javnih sredstev. Še posebej je treba opozoriti na 

nezadostno vključevanje zainteresirane strokovne javnosti oz. civilne družbe, ki znotraj takih 

projektov praviloma nima ustreznega mesta, kar se kaže tudi pri trenutnem izvajanju projekta Drugi 

tir. Ker je ta v kritični fazi sprejemanja, Vladi RS predlagamo, da Zakon o gradnji in upravljanju 

drugega tira železniške proge Divača–Koper, ki je bil na Vladi že potrjen in poslan v obravnavo v 

Državni zbor, zagotovi višje standarde sprotne transparentnosti in civilnega nadzora.1 Za prihodnje 

projekte večje vrednosti in visokega državnega pomena Vladi predlagamo sprejetje protokolov in 

standardov, ki bodo vključeni v omenjene projekte ter bodo zagotovili boljše in bolj celostno 

načrtovanje in pripravo projektov, boljše sprejemanje odločitev in bolj smotrno porabo javnih 

sredstev. 

 

2. Lobiranje in pojav vrtljivih vrat 

 

TI Slovenia si že več let prizadeva za bolj učinkovito ureditev področij lobiranja in preprečevanja 

pojava vrtljivih vrat, s katero bi omogočili bolj kakovostne zakonske predloge, predpise in odločitve 

javnega pomena. V sklopu pogovorov z MJU glede sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (v nadaljevanju ZIntPK) je TI Slovenia predstavil izhodišča2 za prenovo ureditve na obeh 

področjih, a so se aktivnosti ustavile, predlog Ministrstva za pravosodje (v nadaljevanju MP) iz 

novembra 2016 pa ne predvideva sprememb na tem področju. TI Slovenia Vladi predlaga, da v 

Program 2017–2018 vključi: 

● izvedbo analize področij lobiranja in pojava vrtljivih vrat z vidika implementacije zdajšnje 

zakonske ureditve; 

● zavezo, da bo na podlagi analize pripravila podroben program in izhodišča, časovnico 

sprememb zakonske ureditve; 

● preventive aktivnosti in ukrep nadzora nad nezakonitim in neetičnim lobiranjem.  

 

3. Javna naročila  

 

TI Slovenia ima na področju javnih naročil precej komentarjev, ki se navezujejo na spremembe 

zakonske ureditve in tudi izvajanje te zakonodaje v praksi. Med drugim naj opozorimo na dejstvo, da 

                                                
1
 Konkretni predlogi navedeni na: Transparency International Slovenia. Odprto pismo v zvezi s sprejemanjem 

Zakona o gradnji in upravljanju drugega tira železniške proge Divača–Koper. Dostopno na: 
http://transparency.si/images/dokumenti/dopis_MZI_drugi_tir.pdf.  
2
 Celosten seznam predlogov za navedeni področji in preostali komentarji na ZIntPK: Transparency 

International Slovenia. Ugotovitve in ocena medresorske delovne skupine za spremembo ZIntPK – 1. vmesno 
poročilo – mnenje Transparency International Slovenia. Dostopno na: 
http://transparency.si/images/dokumenti/zintpk/zintpk_pripombe_tis.pdf#page=15. 

http://transparency.si/images/dokumenti/dopis_MZI_drugi_tir.pdf
http://transparency.si/images/dokumenti/zintpk/zintpk_pripombe_tis.pdf%23page=15
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Zakon o javnem naročanju 3 (v nadaljevanju ZJN-3) izjemno pomanjkljivo ureja področje nasprotja 

interesov in kot lex specialis izključuje boljšo zakonodajo, kot jo ureja ZIntPK. Po ZJN-3 nasprotje 

interesov ne predstavlja t. i. izključevalnega pogoja, temveč zgolj seznanitvenega, kar lahko 

negativno vpliva na izvedbo in izkupiček določenega javnega naročila. 

TI Slovenia pri centralizaciji javnih naročil izpostavlja, da se s tem prav tako centralizirajo korupcijska 

tveganja oz. so ta lahko bistveno drugačna. Med drugim centralizacija javnih naročil še vedno ne 

rešuje izziva izvajanj pogodb v praksi, saj se te še vedno sklenejo neposredno s posameznim 

naročnikom. Nadzor nad tem delom javnega naročila pa ni ustrezen. Prav tako je pomembno 

ovrednotiti učinkovitost zunanjega nadzora3 ter vlogo civilne družbe pri nadzoru porabe javnih 

sredstev.4  

Zaradi tega TI Slovenia poziva, da: 

● se za skupna javna naročila izvede temeljita analiza učinkov s poudarkoma na doseženih 

cenah z mednarodno primerjavo ter obvladovanjem (korupcijskih) tveganj; 

● se na podlagi analize izvedejo popravljalni ukrepi ob ugotovljenih pomanjkljivostih in 

● dopolni ZJN, kjer je to potrebno. 

 

4. Zaščita prijaviteljev  

 

TIS ugotavlja, da 7-letna implementacija ureditve zaščite prijaviteljev kaže na resne pomanjkljivosti, 

ki preprečujejo kakovostno zaščito prijaviteljev ter žvižgačev, in tako ne pripomore k namenu in 

doseganju ciljev zakonskega okvirja – preprečevanje zlorab, goljufij, korupcije in drugih nezakonitih 

in neetičnih ravnanj. TIS Vladi predlaga sprejetje novega, posebnega zakona o zaščiti prijaviteljev, ki 

bo horizontalno pokrival področja dela ter omogočal varno in zdravo delovno okolje tako v javnem 

kot tudi zasebnem sektorju. Spremembe morajo temeljiti na široko sprejetih mednarodnih 

standardih5 in zakonskih okvirjih,6 ki so bili sprejeti v zadnjem letu in ki jim bo sledila tudi priprava 

Evropske direktive o zaščiti prijaviteljev. Poleg zagotovitve obravnave v kratkem roku, ki bi moral biti 

opredeljen v zakonu, je potreben medinstitucionalni pristop do zaščite, ki bi med drugim ustrezno 

naslovil vprašanje brezplačne pravne pomoči prijaviteljev in psihosocialnih težav, s katerimi se 

srečujejo prijavitelji. Prav tako je treba smiselno razširiti zaščito tudi na zasebni sektor in med drugim 

zaščiti vse tiste, ki v dobri veri prijavijo vsa nezakonita in neetična ravnanja, in ne zgolj primere 

korupcije, kot zdaj navaja ZIntPK.  

 

5. Sodelovanje s civilno družbo 

 

                                                
3
 Študije namreč kažejo jasno povezavo med nadzorom in učinkovitostjo porabe javnih sredstev. Glej: Di Tella 

in Schargrodsky. The Role of wages and auditing during a crackdown on corruption in the city of Buenos Aires. 
Dostopno na: http://www.people.hbs.edu/rditella/papers/JLECorrHospital.pdf. 
4
 Primer: TI Slovenia trenutno s civilnim nadzornim mehanizmom pakt integritete nadzoruje porabo javnih 

sredstev pri projektu energetske sanacije bolnišnic, a je zaradi zakonskih omejitev ta zgolj prostovoljen za 
ponudnike in ne sme biti del razpisne dokumentacije, kot je to mogoče v nekaterih drugih državah.  
5
 Transparency International. International Principles for Whistleblower legislation. Best practice for laws to 

protect whistleblowers and support whistleblowing in the public interest. Dostopno na: 
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_whistleblowerprinciples_en  
6
 PER.GOV.EI. Protected disclosure act. Dostopno na: http://www.per.gov.ie/en/protected-disclosures-i-e-

whistleblowing/.  

http://www.people.hbs.edu/rditella/papers/JLECorrHospital.pdf
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_whistleblowerprinciples_en
http://www.per.gov.ie/en/protected-disclosures-i-e-whistleblowing/
http://www.per.gov.ie/en/protected-disclosures-i-e-whistleblowing/
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TIS predlaga bolj celovito in nadgrajeno sodelovanje s civilno družbo, ki predstavlja osnovo za 

usmerjeno, strateško in celostno vzpostavljanje integritete, transparentnosti, odgovornosti in 

preprečevanje korupcije. Povzetek Končnega poročila med drugim navaja: »Pri tem bo pomembno 

tudi to, da bo utemeljenost in upravičenost oziroma nujnost izvedbe ukrepov temeljila na zaznanih 

tveganjih v praksi, kot jih pri obravnavi posameznih primerov ali pri sistemskem proučevanju 

prepozna KPK oziroma nevladne organizacije pri svojem delovanju.« TI Slovenia pozdravlja, da Vlada 

prepoznava akterje civilne družbe kot partnerje pri boju proti korupciji, a je pomembno, da prihodnji 

program sistematično zastavi sodelovanje s civilno družbo za doseganje optimalnih rezultatov, ki 

bodo prispevali k razvoju novih ukrepov, kot tudi vseh vpletenih partnerjev. Civilna družba v tem 

kontekstu ne sme biti zgolj vir podatkov za delovanje Vlade in pristojnih ministrstev, temveč 

enakovreden partner pri iskanju primernih rešitev, predvsem s svojimi mednarodnimi izkušnjami, ki 

jih lahko nudi več akterjev. Vladi zato predlagamo, naj program vključuje: 

● predviden način sodelovanja s civilno družbo oz. njeno vključenost v posameznem 

predvidenem ukrepu; 

● predvidena finančna sredstva, ki jih bo namenila aktivnostim civilne družbe; 

● konkretne zaveze (številke), ki bodo pripomogle k znižanju kršitev Resolucije o normativni 

dejavnosti, ki onemogočajo oziroma otežujejo vključevanje civilne družbe k sprejemanju 

odločitev javnega pomena, ter na ta način vzpostavi načelno stališče/smernico, da predvsem 

pomembnejša zakonodaja z večjim vplivom na državo ali njene deležnike ne bo več 

sprejemana po skrajšanem ali nujnem postopku.  

 

6. Usposabljanja zaposlenih v javni upravi 

 

Upravna akademija je v letu 2017 že razpisala izobraževanja s področja preprečevanja korupcije, kar 

TIS pozdravlja in hkrati opozarja, da je izobraževanj premalo. TIS hkrati opozarja, da mora prihodnji 

program vsebovati bolj celovit in podroben program usposabljanja zaposlenih v javnih upravi, ki bo 

imel jasno opredeljene cilje, kot so število usposobljenih, na katerih področjih se izvede 

izobraževanje in zakaj ter kakšen profil kadrov bodo ta izobraževanja zajemala. Ob tem morajo 

pristojne službe pripraviti ustrezne podlage, ki bodo omogočale obveznost določenega tipa 

protikorupcijskega izobraževanja na bolj tveganih področjih oz. za najbolj tvegane funkcije. Pri tem je 

treba upoštevati izsledke analiz in raziskav s področja preprečevanja korupcije in integritete, ki se na 

posamezna področja navezujejo.  

 

7. Zakonodajna sled 

 

TI Slovenia od leta 20147 opozarja na zagotovitev celovite in pregledne zakonodajne sledi pri 

sprejemanju zakonov in drugih predpisov. Zdajšnja ureditev ne zagotavlja zadostne preglednosti 

vseh vplivov na končno besedilo, prav tako pa se ne zagotavlja v strojno berljivi obliki (temu cilju 

med drugim sledi tudi ponovna uporaba podatkov, ki je urejena v Zakonu o dostopu do informacij 

javnega značaja), kar bi omogočalo bolj poglobljene analize s pomočjo informacijske tehnologije. 

Ukrepi za zagotovitev celostne zakonodajne sledi so neposredno in posredno povezane s področjem 

                                                
7
 Transparency International Slovenia. Lobiranje v Sloveniji. Dostopno na: 

http://transparency.si/images/publikacije/lobiranje/porocilo_lobiranjevsloveniji.pdf  

http://transparency.si/images/publikacije/lobiranje/porocilo_lobiranjevsloveniji.pdf
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lobiranja, zato morajo biti spremembe oz. načrtovanje teh smiselno postavljene v celotno ureditev 

obeh področij, ki se na ta način dopolnjujejo in soustvarjajo celostno ureditev področja, podprto z IT. 

Prihodnji program naj zato vsebuje vsebinski in časovni načrt sprememb na področju zagotavljanja 

zakonodajne sledi, ta pa naj bo dodelan v sodelovanju s širšo civilno družbo.  

 

8. Dostop do informacij javnega značaja in ponovna uporaba podatkov 

 

Čeprav se dostop do informacij javnega značaj (v nadaljevanju IJZ) iz leta v leto izboljšuje, TIS na 

podlagi lastnih izkušenj in izkušenj novinarjev opozarja na še vedno razširjeno prakso onemogočanja 

dostopa do IJZ v primerih, ko se organ ne strinja z dostopom in sproži upravni spor. V teh primerih 

sodišča odločajo v predolgih rokih, saj od prve zahteve do končne odločitve lahko mine tudi več kot 

leto dni.   

Medtem ko je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) oblikovalo standard »sojenja v 

razumnem roku« za ostale postopke, mednarodni dokumenti in praksa ESČP pri dostopu do 

informacij javnega značaja uporabljajo izraz »rapid«, kar pomeni »izjemno hitro« ali »takoj« (»Access 

to information is a citizens' right. As a result, the procedures for accessing information should be 

simple, RAPID, and free or low-cost.« Youth Initiative for Human Rights v. Serbia, stran 4, citira The 

Joint Declation by the UN Special Reporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE 

Representative on Freedom of the media and the OAS. Isto citira tudi veliki senat ESČP v sodbi 

Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary, opr. št. 18030/11 z dne 8. novembra 2016). Tuje zakonodaje, 

ki rok določajo natančno, po navadi določilo okoli 90 dni (npr. 1. odstavek 26. člena hrvaškega 

Zakona o pravu na pristup informacijama – ZPPI določa, da mora upravno sodišče odločiti v 90 dneh).  

TIS prav tako predlaga, da vlada nadaljuje odpiranje podatkov javnega sektorja in seznam aktivnosti 

za naslednji leti uvrsti v program, ki bo bolj jasno in natančno določal aktivnosti zavezancev za 

dostop do informacij javnega značaja in predvsem ponovno uporabo podatkov. TIS prav tako 

predlaga, da Vlada jasno določi aktivnosti za promocijo odprtosti podatkov zavezancev in pripravi 

ukrepe za izvedbo teh aktivnosti skupaj s civilno družbo, ki ima obsežne izkušnje tudi s področja 

odpiranja podatkovnih baz z uporabo IT-tehnologije. 

 

9. Preprečevanje pranja denarja in transparentno dejansko lastništvo 

 

TI Slovenia v svojem poročilu iz decembra 20168 kljub dobri oceni trenutnega normativnega okvirja 

ugotavlja pomanjkljivosti v zdajšnji ureditvi in navaja devet priporočil. V prihodnjem programu naj 

vlada glede na ugotovitve in priporočila izdela časovni načrt ukrepov, ki bodo stremeli k odpravi 

pomanjkljivosti oz. bodo v praksi udejanjali zakonodajne ukrepe. Ob tem izpostavljamo vprašanje 

strojne berljivosti registra dejanskih lastnikov, skladno z mednarodnimi standardi odprtih podatkov, 

zagotavljanje primerne ravni zmogljivosti za ključne skupine zavezancev Zakona o preprečevanju 

pranja denarja in financiranja terorizma, nadzora nad nekaterimi novimi določbami zakona 

(pravilnost vpisov v register dejanskih lastnikov), odprave pomanjkljivosti v drugih zakonih (npr. 

ukinitev prinosniških delnic) ter omejevanja dostopa do javnih sredstev za anonimna podjetja.  

 

                                                
8
 Transparency International Slovenia. Nevidni lastniki. Transparentnost dejanskega lastništva. Dostopno na: 

http://transparency.si/images/publikacije/BO/nevidni_lastniki_report.pdf.  

http://transparency.si/images/publikacije/BO/nevidni_lastniki_report.pdf
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10. Kadrovanje v javni upravi in družbah pod nadzorom države 

 

Aktualni primeri kadrovanja na nekatere pomembne funkcije v državi kažejo na prakse, iz katerih 

izhajajo izrazita tveganja. Glede na sporočilo Komisije za preprečevanje korupcije, da pripravlja 

sistemsko mnenje o tej temi, TIS predlaga, da se Vlada v programu vnaprej zaveže k spremembam 

sistema in postopkov kadrovanja na podlagi ugotovitev KPK ter mednarodnih primerov dobre 

prakse. Pri tem je za doseganje optimalnih učinkov potreben celovit sistem za preprečevanje pojava 

vrtljivih vrat, ki je opisan v zgornji točki.  

 

11. Register s cenami vseh zdravil in medicinskih pripomočkov 

 

TI Slovenia pozdravlja uvedbo registra cen zdravil, a po drugi strani skrbi dejstvo, da je baza javnosti 

nedostopna oz. zelo težko dostopna ter ima več tehnično-vsebinskih pomanjkljivosti. Treba je 

nadaljevati aktivnosti za izboljšanje kakovosti registra, pri čemer je treba oceniti kakovosti podatkov 

v registru, uporabniško izkušnjo, stopnjo uporabe in beleženje učinkov. TI Slovenia se zavzema za 

oceno smiselnosti razširitve tovrstnih registrov tudi na druga primerljiva področja, kjer prihaja do 

odstopanj pri cenah, ki jih dosegajo javni organi in so s korupcijskega gledišča tvegana. Na podlagi 

pogovora TIS s predstavniki Službe za strukturne reforme Evropske komisije TIS ocenjuje, da obstaja 

širši interes za tovrsten register na področju zdravstva, pri čemer lahko Slovenija deluje kot vodilna 

država in spodbuja aktivnosti, ki bi vodile v vzpostavitev enotnega registra več držav članic.  

 

12. Paket ukrepov za izboljšanje transparentnosti financiranja volilnih kampanj in 

političnih strank  

 

TIS na podlagi dveh projektov9 s področja financiranja političnih strank in volilnih kampanj izpostavlja 

nekatere zakonske in druge pomanjkljivosti, ki bi morale biti naslovljene še pred naslednjimi 

volitvami. Spremembe zakonodajnega okvira so potrebne že zaradi dejstva, da se pripravlja Zakon o 

političnih fundacijah, ki predstavlja dodatna tveganja. Vlada naj torej že v časovni načrt za 2017 

uvrsti sprejem nekaterih pomembnih ukrepov za zagotavljanje transparentnosti financiranja 

političnih strank in kampanj ter okrepi nadzor nad potekom financiranja. Tako TIS med drugim 

predlaga: 

- okrepitev proaktivne in takojšnje transparentnosti poteka volilnih kampanj in financiranja političnih 

strank (tudi z rednim in neodvisnim spremljanjem poteka volilnih kampanj s strani civilne družbe, kot 

je to pilotno in z velikim uspehom v letu 2014 naredil TIS10); 

- spremembe zakonodaje, ki ureja vprašanja pravnega statusa organizatorja volilne kampanje, 

časovnega okvira predvolilnih opravil, vzpostavitev odgovornost kandidatov in organizatorjev 

kampanj pred uradnim začetkom kampanje, občinskih medijev, področje dolgov, prispevkov, sankcij 

in drugih. 

                                                
9
 Transparency International Slovenia. Transparentnost financiranja političnih strank. Dostopno na: 

http://crinis.integriteta.si/images/pdf/porocilo/knjiga_INTEGRIRETA_2014_SLO.pdf in Transparentnost 
lokalnih volitev v Sloveniji. Dostopno na: 
http://transparency.si/images/publikacije/Transparentnost_lokalnih_volitev_2014.pdf in na spletni strani 
www.lokalne-volitve.si. 
10

 Za ogled metodologije spremljanja, aktivnosti in izsledkov si oglejte spletno stran www.lokalne-volitve.si. 

http://crinis.integriteta.si/images/pdf/porocilo/knjiga_INTEGRIRETA_2014_SLO.pdf
http://transparency.si/images/publikacije/Transparentnost_lokalnih_volitev_2014.pdf
http://www.lokalne-volitve.si/
http://www.lokalne-volitve.si/
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13. Zasebni sektor  

 

Prejšnji program ne vključuje ukrepov za spodbujanje integritete v zasebnem sektorju, čeprav je 

zasebni sektor je pomemben člen družbe, ki lahko ključno vpliva na stanje integritete v družbi. 

Prihodnji program mora vsebovati niz ukrepov, ki bodo spodbujali programe za vzpostavljanje 

integritete in preprečevanje korupcije v zasebnem sektorju. Program mora zajemati gospodarske 

družbe v zasebni in državni lasti.11 TI Slovenia za prihodnja leta načrtuje intenzivno sodelovanje z 

zasebnim sektorjem,12 pri čemer je mogoče iskati sinergije s posameznimi projekti ali potrebami 

države.   

 

14. Zagotavljanje integritete v lokalni samoupravi in lokalnih skupnostih  

 

TIS na podlagi izkušenj in ugotovitev ter mnenj ključnih akterjev ugotavlja pomanjkanje integritete 

na ravni lokalnih skupnosti, ki zahteva intenziven program za izboljšanje stanja.13 Vladi predlagamo, 

da pri sestavi niza ukrepov, s katerimi bo naslovila izzive na področju lokalne samouprave, poleg 

ugotovitev TIS upošteva tudi revizijska poročila Računskega sodišča in ugotovitve KPK s področja 

lokalne samouprave.  

 

15. Dijaki z(a) integriteto 

 

TIS je v mednarodnem projektu 3 držav v sodelovanju z dvema slovenskima srednjima šolama v 

zadnjih petih letih razvil in testiral učni načrt o vzpostavljanju integritete, transparentnosti, 

odgovornosti in preprečevanje korupcije, ki je primeren za dijake srednjih šol.14 Na podlagi tega 

projekta je poleg učnega načrtna izdelana tudi e-spletna učilnica, ki služi kot trajen učni pripomoček 

za profesorje, ki podajajo te vsebine mladim. TIS predlaga, da se v naslednjem programskem 

obdobju Vlada zaveže k postopni vključitvi navedenih učnih vsebin v srednje šole in določi (dodatne) 

aktivnosti, ki jih namerava izvesti. 

 

16. ERAR 

 

TIS ob prihodnjih nadgradnjah predlaga, da se pred izvedbo opravi temeljita in vključujoča javna 

                                                
11

 Pri tem na podlagi navedb predstavnice SDH na javni okrogli mizi v organizaciji KPK v 2016 TI Slovenia apelira 
na evalvacijo trenutno uveljavljenih mehanizmov za prijavo in reševanje nepravilnosti v podjetjih v državni 
lasti, predvsem v luči tveganj, ki jih je mogoče zaznavati iz posameznih primerov.  
12

 Izvedba raziskave po metodologiji TRAC (ocena podjetij za identifikacijo stanja transparentnosti v zasebnem 
sektorju(http://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessin
g_worlds_largest_companies_2014), uvedba personaliziranega programa vzpostavljanja integritete za 
posamezne subjekte (niz izobraževanj, evalvacij in drugih ukrepov) ter transparentnost transakcij med 
zasebnim in javnim (širitev pobude farmacevtske industrije).  
13

 Priporočila: Transparency International Slovenia. Ocena sistemov integritete v lokalni skupnosti. Dostopno 
na: http://www.transparency.si/images/publikacije/Porocilo_LIS.pdf#page=13.  
14

 Transparency International Slovenia. Dijaki z(a) integriteto. Dostopno na: http://transparency.si/8-
novice/320-dijaki-z-a-integriteto in publikacija, ki je dostopna na: 
http://transparency.si/images/publikacije/prirocnik-korupcija-fin_2016.pdf.  

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_worlds_largest_companies_2014
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_worlds_largest_companies_2014
http://www.transparency.si/images/publikacije/Porocilo_LIS.pdf#page=13
http://transparency.si/8-novice/320-dijaki-z-a-integriteto
http://transparency.si/8-novice/320-dijaki-z-a-integriteto
http://transparency.si/images/publikacije/prirocnik-korupcija-fin_2016.pdf


 
 
 
Transparency International Slovenia,  
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana 
E: info@transparency.si, T: 01/ 320 73 25 

 
 

 

razprava, ki bo zajela čim več predlogov za razširitev in izboljšanje platforme. TIS je v okviru svojih 

raziskav na primer odkril, da aplikacija ne beleži transakcij javnih organov v tujino, čeprav so javni 

organi v zadnjih desetih letih samo v države na seznamu t. i. offshore jurisdikcij ali držav, kjer obstaja 

večje tveganje za pranje denarja (seznam UPPD iz oktobra 2016), nakazali 180 milijonov evrov.  

 

 

S spoštovanjem, 

Vid Doria 

Generalni sekretar 


