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1.

1.

SPLOŠNI DEL
PREDSTAVITEV

DRUŠTVA

INTEGRITETA

Integriteta - društvo za etičnost javnega delovanja (IDEJO) / Transparency International Slovenija je
prostovoljno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v njem na
raznih področjih. Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež društva je v Ljubljani na naslovu Špruha 19, 1236 Ljubljana-Trzin. Pečat društva vsebuje napis
»lntegriteta - društvo za etičnost javnega delovanja« in stilizirano podobo začetnic besed iz imena
društva -IDEJO. V pravnem prometu društvo uporablja ime »Društvo Integriteta«.
Pri uresničevanju namena in ciljev društvo sodeluje pri raznih domačih in mednarodnih
opravlja raziskovalno delo in izdaja publikacije s področja svojega delovanja.

projektih,

Društvo ima vizijo, da v družbi zagotavlja integriteto v delovanju posameznikov in delov družbe. Da
vzpostavi razmere v katerih so vlada, politika, gospodarstvo, civilna družba in življenje ljudi prosti
korupcije. Zavzemamo se za transparentnost,
pravičnost, demokratičnost in poštenost.

odgovornost,

integriteto,

solidarnost,

pogum,

Društvo 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

Društvo je bilo uradno registrirano

1.1.2.

2.3.2009 pri Upravni Enoti Domžale.

Članstvo

Društvo Integriteta je član:
UNCAC Coalition
korupciji.

Member

in podpisnik

pobude

za Konvencijo

Združenih

narodov

proti

UNDOC- United nations office on drugs and crime (član enote NGO)
CNVOS - Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
Prostovoljstvo.org
Omrežen.si&Omrežena.si
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij
Srce me povezuje

1.1.3.

Mednarodno članstvo/partnerstvo

Društvo Integriteta je pridruženi član Transparency international od marca 2009 in je pooblaščena
podružnica v Sloveniji. Aprila 2010 je pridobilo status »National Chapter in Formation, v letu 2012 bo
društvo postalo polnopravna članica Transparency International.
Društvo Integriteta
organizacijami.

1.1.4.

je

partner

na različnih

projektih

z različnimi

nevladnimi

in neodvisnimi

Namen in cilji društva
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Društvo 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 področju etike, integritete in korupcije v
Republiki Sloveniji, zagotavljanjem strokovnih 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, vzpodbujanjem in organiziranjem njihovega sodelovanja z organi preprečevanja,
odkrivanja in pregona korupcijske kriminalitete, ter pomoči pri varstvu prič s tega področja.
Programe ozaveščanja društvo 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. Društvo ima prav tako
namen opravljati raziskovalno delo in izdajati razne publikacije. Društvo sodeluje pri raznih domačih
in mednarodnih projektih.
Društvo se v skladu z zakonskimi pogoji ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo v naslednjih oblikah:
prodaja strokovnih
publikacij, organizacija seminarjev, delavnic in drugih oblik izobraževanja ter
usposabljanja, izvedba predavanj in drugih oblik dela pri zainteresiranih
naročnikih. Morebitni
prihodki iz pridobite dejavnosti se uporabijo
nepridobitnega namena in ciljev društva.

za izvajanje osnovnih

nalog društva in za doseganje

Društvo sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na sorodnih področjih in
prispevajo k razvoju njegovih in sorodnih dejavnostih. Društvo samostojno sodeluje ali se včlani v
sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje
1.1.5.

Vizija in načela

Društvo ima vizijo, da v družbi zagotavlja integriteto v delovanju posameznikov in delov družbe. Da
vzpostavi razmere v katerih so vlada, politika, gospodarstvo, civilna družba in življenje ljudi prosti
korupcije. Zavzemamo se za transparentnost,
odgovornost,
integriteto,
solidarnost,
pogum,
pravičnost, demokratičnost in poštenost.
Društvo Integriteta bo oblikovalo državne, regionalne in globalne koalicije. Sodelovali bomo 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. Kot ustvarjalci koalicije v okviru politik in
prioritet s strani 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 bomo demokratični,
politično neopredeljeni in strankarsko neopredeljeni.
Društvo
Integriteta bo ugotavljalo in analiziralo odgovornost oseb na .vseh ravneh v primerih, kjer bosta
podkupovanje in korupcija zanesljivo identificirana in ugotovljena. Društvo Integriteta ne razkriva
posameznih primerov pojavov korupcije, jih ne išče in jih ne identificira.
Intenzivno deluje na
področju preventive in reforme sistema. Gibanje proti korupciji je globalno in nadgrajuje družbene,
politične, ekonomske in kulturne sisteme. Ožje pa proučuje principe sodelovanja, decentralizacije,
različnosti, odgovornosti in transparentnosti.
Stališča, ki jih bomo zavzemali bodo temeljili na jasnih,
objektivnih in profesionalnih
analizah in visokih standardih za opravljanje in izvajanje raziskav.
Sprejeli bomo zgolj donacije, finančna sredstva ali katerakoli druga sredstva, ki ne bodo ogrozila ali
omajala naše zmožnosti svobodnega, nepristranskega, natančnega in objektivnega dela. Zagotovili
bomo natančna poročila o našem delu in aktivnostih v primernem

časovnem okviru. Spoštovali bomo
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osnovne

človekove

pravice

in

svoboščine

ter

spoštovanje

tudi

spodbujali.

Zavezani

smo

vzpostavljanju
in oblikovanju
sodelovanja
z drugimi tovrstnimi
ali podobnimi
nacionalnimi
organizacijami po svetu. Prizadevali si bomo za uravnoteženo in raznoliko ureditev naših delovnih in
upravnih teles.
1.1.6.

Javnost

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča s pravico vpogleda članov v
zapisnike organov društva; z vabili na seje organov društva; prek sredstev javnega obveščanja. Širšo
javnost obvešča društvo o svojem delu preko svoje spletne strani, dodatno pa tudi s tem, da so seje
organov društva javne, da organizira okrogle mize, novinarske konference, na svoje seje vabi
predstavnike zainteresiranih
organov, ustanov, organizacij ter predstavnike
sredstev javnega
obveščanja. Glede zagotavljanja javnosti dela društvo spoštuje javne predpise. Za zagotovitev
javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva. Članstvo
pravice in dolžnosti so določeni v statutu.
1.1.7.

Viri dohodkov

Viri dohodkov Društva Integriteta so članarina; darila in volila; dohodek iz dejavnosti društva in iz
naslova materialnih
pravic; prispevki sponzorjev in donatorjev; javna sredstva; drugi viri. Viri
dohodkov in finančno poslovanje je javno. 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 5. členu statuta društva in je
povezana z namenom in cilji društva. Kot dopolniina 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.
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1.1.8.

Predstavitev vodstva in organov društva integriteta

Organi društva
občni zbor, ki je najvišji organ društva;
upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska dela ter vodi delo društva
med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih
na občnem zboru
(predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora - zastopa in predstavlja
društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v Sloveniji in v tujini in je zakoniti
zastopnik društva; podpredsednik,

sekretar, blagajnik in izvoljeni član);

nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih
nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva;

organov

društva

ter opravlja

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 občnem zboru so člani po predlogu in dogovoru določili in sprejeli predloge za nadzorni
odbor, upravni odbor in častno razsodišče.
Ostali člani in zunanji prostovoljci v Društvu Integriteta delujejo po delovnih
skupinah ali po sekcijah, kot določa statut. Imenuje jih upravni odbor.

oziroma

projektnih

Sekcije oziroma delovne skupine, ki delujejo tudi v letu 2011:
7.1.2010 - Ustanovitev sekcije za izvedbo projekta Corruption Interruption
šolstvu in politiki (partnerstvo z organizacijo Novinarska škola Novi Sad).

- Korupcija v zdravstvu,

7.1.2010 - Ustan ovitev sekcije za izvedbo projektov TI Progress Report on Enforcement
Foreign Bribery (partnerstvo s Transaprency international) vsako leto.

Against

7.1.2010 - Ustanovitev sekcije za izvedbo projekta - sodelovanje in partnerstvo v mednarodni
konferenci z delovnim naslovom »Legal Regulation of Public lnterest Disclosures in Post- S oviet
Democracies«, ki jo opravlja nevladna organizacija »The Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)« v
okviru East East: Partnership Beyond Borders Program.
27.1.2010 - Ustanovitev sekcije za delo na projektu Korupcija v nevladnih organizacijah - oblikovanje
smernic in kodeksa etike. (Donator: Nizozemsko veleposlaništvo).
27.1.2010 Ustanovitev sekcije za delo na projektu - National Integrity System/ Nacionalni sistem
integritete. V oktobru 2010 (1.10.2010) smo začeli z izvajanjem projekta / raziskave NIS, ki ga bomo
izvajali 24 mesecev (partnerstvo s Transparency International).

14.4.2010 - Ustanovitev sekcije
Transparency International).

za delo

na projektih

Statues

of

limitations

(partnerstvo

s

V letu 2011 je Upravni odbor potrdil delovne skupine za:
izvedbo projekta Bob Dylan- postani prostovoljec
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E- procurenment

v EU

Dostop do informacij javnega značaja
S transparentnostjo

in integriteto

do gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije

Spletna stran

v društvu

so bili aktivni tudi študenti in prostovoljci, tako člani kot zunanji prostovoljci. Sodelovanje z
njimi je po vnaprejšnjem vabilu potekalo po potrebi glede na naloge. Društvo je študentom prostovoljcem nudilo pridobitev novih znanj, izkušenj in referenco Za sodelovanje pri določenih
aktivnostih so študenti prejeli plačilo, prostovoljci pa so svoje delo opravljali brezplačno. Z njimi smo
podpisali pogodbe o prostovoljskem delu.
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2. KRATEK PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA
Delovna skupina je v letu 2008 ustanovila Društvo Integriteta - prostovoljno,
nepridobitno združenje članov, ki delujejo v njem na raznih področjih.
Simono Habič so iz Transparency

International

nevladno, nepolitično

in

(v nadaljevanju TI) v letu 2008 povabili k sodelovanju

in zagonu mednarodne podružnice TI v Sloveniji. Prizadevanja so bila velika. Bili smo prisotni na več
izobraževanjih in predavanjih po svetu in spoznali delovanje mednarodne organizacije TI. V letu 2008
je delovna skupina pripravila osnovne programe za razvoj društva za leto 2009 in 2010. V letu 2008
smo začeli z delom za pristop k polnopravnem
članstvu TI in vzpostavili mreže kontaktov v
slovenskem in mednarodnem okolju in tudi povabili tuje predavatelje v Slovenijo (John Devitt, TI
Ireland, član upravnega odbora direktorjev TI). Decembra smo ob mednarodnem dnevu boja proti
korupciji 9. decembru pripravili predavanje in delavnico ter srečanje z Johnom Devittom. Z njim so se
srečali Upravni odbor in člani. Tako smo opravili prvo promocijo Društva Integriteta, saj je bil obisk
medijsko zelo odmeven za novo društvo sploh.
To nam je dalo nov zagon za resnejšo obravnavo področja in razvoja civilne družbe na področju
zmanjševanja škode zaradi korupcije v Sloveniji in dviga zavesti državljanov o integriteti in potrebni
transparentnosti.
Zato smo se odločili, da bomo v prihodnjih- letih društvo zagnali resneje in si
postavili jasno vizijo, načela in cilje.
VIZIJA: Društvo ima vizijo, da v družbi zagotavlja integriteto v delovanju posameznikov in delov
družbe. Da vzpostavi razmere v katerih so vlada, politika, gospodarstvo, civilna družba in življenje
ljudi prosti korupcije. Zavzemamo se za transparentnost,
odgovornost,
integriteto,
solidarnost,
pogum, pravičnost, demokratičnost in poštenost.
NAČELA: Društvo Integriteta

bo oblikovalo državne, regionalne iri globalne koalicije. Sodelovali bomo

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. Kot ustvarjalci koalicije v okviru politik in
prioritet s strani 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 bomo demokratični,
politično neopredeljeni in strankarsko neopredeljeni.
Društvo
Integriteta bo ugotavljalo in analiziralo odgovornost oseb na vseh ravneh v primerih, kjer bosta
podkupovanje in korupcija zanesljivo identificira na in ugotovljena. Društvo Integriteta ne razkriva
posameznih primerov pojavov korupcije, jih ne išče in jih ne identificira.
Intenzivno deluje na
področju preventive in reforme sistema. Gibanje proti korupciji je globalno in nadgrajuje družbene,
politične, ekonomske in kulturne sisteme. Ožje pa proučuje principe sodelovanja, decentralizacije,
različnosti, odgovornosti in transparentnosti.
Stališča, ki jih bomo zavzemali bodo temeljili na jasnih,
objektivnih in profesionalnih
analizah in visokih standardih za opravljanje in izvajanje raziskav.
Sprejeli bomo zgolj donacije, finančna sredstva ali katerakoli druga sredstva, ki ne bodo ogrozila ali
omajala naše zmožnosti svobodnega, nepristranskega, natančnega in objektivnega dela. Zagotovili
bomo natančna poročila o našem delu in aktivnostih v primernem časovnem okviru. spoštovali bomo
osnovne človekove
pravice in svoboščine ter spoštovanje
tudi spodbujali.
Zavezani smo
vzpostavljanju
in oblikovanju
sodelovanja
z drugimi tovrstnimi
ali podobnimi
nacionalnimi
organizacijami po svetu. Prizadevali si bomo za uravnoteženo in raznoliko ureditev naših delovnih in
upravnih teles.
V letu 2009 smo izpolnili večino ciljev: registracija društva, povezovanje z drugimi društvi
tujini, pridobivanje uglednih članov, promocija v medijih in delo na prepoznavnosti,
delovanja mednarodnih organizacij in organizacije TI, širjenje ideje, začetek postopka
(traja dve leti): kontaktna skupina, NCiF-National Chapter in Formation (nacionalna

v Sloveniji in
spoznavanje
pristopa k TI
podružnica v
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oblikovanju),

polni član, izvedba projektov

in raziskav, zbiranje sredstev, promocija in dialog z javnimi

in državnimi institucijami, z gospodarskimi subjekti, amandmaji in predlog v javni razpravi za novi
Zakon o integriteti v javnem sektorju. V letu 2010 smo pogodbeno zaposlili vodjo pisarne. Postali
NCiF (National Chapter
National Chapter.

2.1.1.

in Formation)

in se pripravili

na akreditacijo

polnopravnega

članstva kot

Kratek pregled dejavnosti društva

Društvo deluje v javnem interesu.
Razvija in izvaja preventivne
programe
vzpostavljanja transparentnosti
in integritete.

na

Ugotavlja stanja na področju etike, integritete

in korupcije v Republiki Sloveniji in tujini.

Osvešča javnost o škodljivosti

področju

preprečevanja

posledic

korupcije

in

korupcije.

Pomaga pri razvoju integritete

v podjetjih.

Zbira sredstva za svoje delovanje.
Z delavnicami
sektorja.

in izobraževanji

krepi preglednost

in učinkovitost

delovanja

javnega

in zasebnega

Spodbuja zavedanje za zaščito prijaviteljev kaznivih dejanj korupcije. Vzpodbuja in organizira njihovo
sodelovanje z organi preprečevanja, odkrivanja in pregona korupcijske kriminalitete, ter pomoči pri
varstvu prič s tega področja.
Izobraževanje in informiranje

javnosti, fizičnih in pravnih oseb ter pristojnih

Izvaja raziskave o stanju etike, integritete
Sodeluje z zainteresiranimi

državnih organov.

in korupcije v družbi.

vladnimi in nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami.

Organizira in se udeležuje vseh oblik izpopolnjevanja

in informiranja,

predavanj, okroglih miz.

Pripravlja različne delavnice, konference, seminarje in druge prireditve.
Izdaja publikacije.
Sodeluje pri domačih in mednarodnih
2.1.2.

projektih.

Delovanje društva v letu 2011

Društvo Integriteta je v aprilu 2010 podpisalo sporazum s Transparency International in tako naredilo
naslednji korak k akreditirani polnopravnosti članstva v TI, ki smo ga načrtovali v letu 2011. V letu
2011 je društvo

poleg svojega

Transparency International

loga uporabljalo

tudi

logo Transparency

International

ter ime

Slovenija.
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Društvo Integriteta si je tudi v letu 2011 prizadevalo vzpostaviti stabilno delovanje civilne družbe na
področju preprečevanja korupcije in razvoja društva v nevladnem sektorju. Pomembna naloga je bila
tudi pridobivanje sredstev ter promocija in prepoznavnost društva.
Prepoznavnost društva se je v primerjavi z letoma 2009 in 2010 izredno povečala, saj si je društvo
prizadevalo redno obveščati o svojih aktivnostih in projektih. Vzpostavljeni so bili dobri odnosi z
nevladnimi organizacijami, ki obveščajo zainteresirano javnost o dogajanjih v nevladnem sektorju.
Objave o naših dogodkih smo zasledili tudi na spletnih straneh državnih organov, fakultet, inštitutov
in drugih organizacij. Spletno stran društva smo v letu 2011 prenovili in nadgradili in tako omogočili
uporabnikom bolj prijazno uporabo ter možnost seznanjanja z vsemi aktualnimi informacijami v zvezi
z delovanjem društva. Aktivnosti
in youtube.

na Facebook spletni strani in Twitter-ju

smo razširili še na Iinked inu

Vse aktivnosti društva so članom in javnosti dostopne prek www.integriteta.siinnis.integriteta.si.ki
je nastala posebej za izvedbo projekta NIS.
Medije smo v letu 2011 redno obveščali o vseh dogodkih in zanimivostih. Z njimi smo vzpostavili
dober stik ter postali medijsko bolj prepoznavni. Ob vsakem dogodku ali zanimivosti smo zaznali
veliko objav v medijih. Nekateri mediji, ki so v letu 2011 poročali o nas: STA, Pop TV, RTVSLO- radio
Slovenija, Pogledi Slovenije- RTVSLO, MMC-RTVSLO, Val 202, Odmevi, Dnevnik, Multimedijski center
RTVSLO, 24ur, Mladina, Delo, Dnevnik, Finance, Siol.net, Žurnal24, Večer, Reporter, E-revija,
Novodanes, Demokracija, Slowwwenia, Telex, Times.si, Preberi.si, Ljubljanske novice, Planet, Radio
Aktual, Radio Kum, Radio študent, Štajerski val... Predsednica društva je bila novinarjem na voljo za
novinarska vprašanja in intervjuje, ki so jih kasneje objavili na televiziji,
medijev. Vse medijske objave so dostopne na naši spletni strani."

radiu ali v tiskani izdaji

V letu 2011 smo si prizadevali za povezovanja in sodelovanja z drugimi društvi v Sloveniji in v tujini.
Aktivno smo sodelovali s TI sekretariatom in TI kontakti drugih držav. Potekala so dogovarjanja o
skupnih projektih in aktivnostih, ki jih predvidevamo v letu 2012.
Društvo vzpostavlja dialog z javnimi in državnimi institucijami ter gospodarskimi subjekti. V letu 2010
so stekli dogovori z Ministrstvom za javno upravo, ki je naše resorno ministrstvo za pridobitev statusa
društva v javnem interesu. Društvo je status lahko pridobilo poleti 2011.. Na podlagi statusa društva v
javnem interesu je Društvo Integriteta upravičeno do določenih prednosti in ugodnosti, ki jih status
prinaša.
V letu 2011 smo izvedli številne projekte in aktivnosti:
pripravili potrebne dokumente

za akreditacijo za TI v letu 2012,

izvedli raziskavo Nacionalni sistem integritete

in s tem povezane aktivnosti

izvedli smo več slovenskih in evropskih projektov ter raziskav,
izvajali smo aktivnosti za ozaveščanje in s področja preventive,
uspešno smo pridobili status društva v javnem interesu pri Ministrstvu
zagotovitev sredstev za osnovno
nezainteresiranosti donatorjev

delovanje

je še vedno

trudili smo se vzpostaviti
korupcije

delovanja

civilne

stabilno

z uporabo novih informacijskih tehnologij
promovirali naše delovanje v javnosti
uspeli smo doseči visoko prepoznavnost
medijih in javnosti

družbe

izziv zaradi
na področju

you tube, facebook, twitter,
Transparency

za javno upravo

International

narave

dela

in

preprečevanja

linkedin smo uspešno
in društva Integriteta

v
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poskrbeli smo za uspešno prepoznavnost
sektorju

društva v vladnem,

nevladnem

in gospodarskem

aktivno smo sodelovali z neodvisnimi institucijami v Sloveniji, s Komisija za preprečevanje
korupcije na področju preventive, Računskim sodiščem, informacijsko pooblaščenko
projektno smo sodelovali in se povezovali z drugimi društvi v Sloveniji in tujini
za delo smo pridobili večje število prostovoljcev
društvo in aktivnosti smo promovirali

v medijih in delali na prepoznavnosti

spoznavali smo delovanje slovenskih in mednarodnih
spremljali smo implementacijo
zakonodaje in se na to odziva li

organizacij s področja dela društva

Zakona o integriteti

povezovali smo se z nevladnim sektorjem
vzpostavitev integritete in transparentnosti

in preprečevanju

v Sloveniji- krepitev
v družbi

korupcije

in druge

celotnega sektorja za boljšo

intenzivno smo sodelovali z drugimi deležniki v Sloveniji
spodbujali smo institucije k večji transparentnosti,
organov izvršilne oblasti- policije, tožilstva

predvsem

pravosodnih

organov,

in

vzpostavili smo aktivne delovnih skupine po področjih
izvedli smo raziskavo dostopa do informacij javnega značaja
vse aktivnosti

smo

predstavili

javnosti

in so javno

dostopne

na www.integriteta.siin

nis.integriteta .si
prenovili smo spletno stran
Aktivnosti,

ki jih v letu 2011 nismo uspeli izvesti in jih bomo izvedli v letu 2012:

vzpostaviti organizirane mreže prostovoljcev
intenzivnejše povezovanje z državnimi institucijami
korupcijo
postati polnopravna

in identifikacija

problemov

v zvezi z

članica TI

zagotovitev sredstev za osnovno delovanje društva
vzpostavitev dobre mreže znanja in strokovnjakov

cun

po področjih

ZA LETO 2012

izvedba projekta NIS- Nacionalni sistem integritete

/ aktivnosti,

reforme

sodelovanje z institucijami
financiranje
monitoring

političnih strank
predsedniških volitev

medijska prepoznavnost
sodelovanje z ostalimi NVO v Sloveniji in tujini
osveščanje javnosti
priprava projektov
zagotovitev osnovnega delovanja
pridobitev

prostorov

pridobitev dela dohodnine

za NVO

fundraising
priprava strategije in finančnega načrta s TI
V letu 2012 načrtujemo vzpostavitev dobrega sodelovanja in izyajanje aktivnosti na podlagi zakona
ter drugih predpisov ter z analizo nacionalnega sistem integritete (NIS) tudi spremembe zakonodaje
in drugih predpisov, ki urejajo to področje.
PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

V LETU 2011
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V letu 2010 je društvo izvedlo več projektov

in raziskav, med katerimi se nekateri projekti nadaljujejo

tudi v letu 2011:
Corruption Interruption - Korupcija v zdravstvu, šolstvu in politiki (Korupcija Interupcija),
partnerstvo z organizacijami Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije, Novosadska Novinarska
Škola, evropski projekt podprt s strani Evropske komisije, Generalnega direktorata

za širitev,

2009 -2011
Poročilo o implementaciji
Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v
mednarodnem
poslovanju (TI Progress Report on Foreign Bribery Enforcement, OECD),
mednarodna raziskava, Transparency International))
Publikacije s smernicami za transparentno
organizacijah objavljene na spletu

delovanje in vzpostavitev

Zaščita prijaviteljev
korupcije (Whistleblowing
mednarodna raziskava, K-Monitor Anticorruption

integritete

v nevladnih

protection
in the Republic of Slovenia),
Watchdog Institutem 2010-2011

Zastaraini roki kaznivih dejanj korupcije v Evropski Uniji (Countdown to Impunity: Corruptionrelated Statutes of Limitations in the EU), mednarodna raziskava, Transparency International
Nacionalni sistem integritete (National
Evropske komisije - Generalni direktorat

Integrity System), evropski projekt podprt s strani
za notranje zadeve, oktober 2010 - oktober 2012

Tribute to Bob Dylan - postani prostovoljec
predstavitve DVD (US veleposlaništvo)
»S transparentnostjo
in integriteto
(financer: UKOM 2011)

sodelovanje,

do gospodarskega

Društvo je aktivno prisotno na socialnih omrežjih twitter,

priprava

vsebine videospota

in socialnega

in

razvoja Slovenije«

facebook, youtube, linkedin in drugih.

JANUAR
Priprava in objava dodatnega razpisa za NIS raziskovalcaZačetki priprave FBR 2011
Priprave na projekt Bob Dylan - postani prostovoljec
odgovor Društva Integriteta

na Požar report in častnik Demokracija

Pregledovanje razpisov za pridobivanje

sredstev

Priprava projekta korupcija in šport
Odziv na obrnjeno dokazno breme
Srečanja z donatorji
Srečanja s prostovoljci
Ustanovitev delovne skupine
Priprave pogodb za NIS
Srečanja z raziskovalci za NIS
Priprava projekta korupcija in otroci
Odziv na E- procurenment

s TI I EU odziv

Medijske aktivnosti

FEBRUAR
Priprava in objava razpisa za izvedbo NIS raziskave
Priprava za NISI srečanja in mednarodna

koordinacija
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Poziv javnosti o spremembi zakona o integriteti
Poziv vladi RSo nedostopnosti

in preprečevanju

korupcije

javnih vladnih gradiv

Medijske aktivnosti

MAREC
Odziv na neetična dejanja Zorana Thalerja in drugih evropskih poslancev
Odziv na poročilo »Access info Europe«, ki najvaja, da Slovenija ne želi posredovati
o lobiranju glede transparentnosti

podatkov

delovanja EU

Predsednica Društva Integriteta je nastopila v prime-time

pogovorni televizijski oddaji Pogledi

Slovenije, na temo korupcija na najvišji ravni - primer Zoran Thaler
Začetek projekta »S transparentnostjo

in integriteto

do gospodarskega in socialnega razvoja

Slovenije«
Mednarodno

sodelovanje s TI o neetičnosti evropskih poslancev in poziv EP za kodeks etike

Društvo Integriteta je bilo v tem mesecu precej dejavno na socialnih omrežjih, na temo
nezdružljivosti

poslanske in županske funkcije

V okviru projekta NIS je potekal sestanek posvetovalne skupine
Medijske aktivnosti
Obisk TI Secretariata NIS projekt, Berlin

APRIL
Izvedba NIS projekta raziskovalna faza
V okviru projekta »S transparentnostjo

in integriteto

do gospodarskega in socialnega razvoja

Slovenije« smo pripravili in objavili natečaj za najboljši esej na temo korupcija-revščina-razvoj
Skupaj z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani smo organizirali predavanje Jonathana Beckerja na
temo »Etika za uradne osebe - ali obstaja prava demokracija brez etike (problemi,
perspektive, izzivi)?«
SDBP - predsednica društva predava poslovnemu občinstvu o vlogi NVO in korupciji v
zasebnem sektorju
MEP - poziv za kodeks etike, mednarodno sodelovanje
Srečanja z donatorji
Srečanje s študenti, ustanovitev delovne skupine
Medijske aktivnosti
MAJ
Izvedba NIS projekta raziskovalna faza
V okviru projekta »S transparentnostjo

in integriteto

do gospodarskega in socialnega razvoja

Slovenije« smo pripravili javno razpravo na temo revščina-korupcija-razvoj
Predstavitev rezultatov

poročila o implementaciji

v Državnem svetu

OECD konvencije proti podkupovanju

tujih

javnih uslužbencev
Sodelovanje na treh Forumih po projektu Corruption
v Sloveniji in njeno preprečevanje

Interuption

(Sarajevo, Split) - Korupcija

in (Novi Sad) o vlogi civilne družbe pri preprečevanju

korupcije v Sloveniji
Poleg profila na Twitterju,

Facebooku smo naredili tudi profesionalni

profil na Linkedin

Snemanje video prispevka za projekt Bob Dylan- postani prostovoljec
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Udeležba na predstavitvi
Obisk informacijske

zgoščenke in projekta Bob Dylan- postani prostovoljec

pooblaščenke-

Konferenca o transparentnosti

NIS študenti

v NVO sektorju, CNVOS- sodelovala predsednica

Priprava projekta zaščita prijaviteljev
Sodelovanje s fakultetami

korupcije

in pomoč študentom

pri diplomah

Objava OECD poročila TI in medijske aktivnosti
Medijske aktivnosti

JUNIJ
Izvedba NIS projekta raziskovalna faza
Društvo integriteta je sodelovalo na posvetu- Pravna država in neformalne

institucije

Objava referata dr. Andraža Terška - Kdaj bomo končno družbeno odgovorni?
Udeležba na regionalni konference v Romuniji »Europe and central Asia«, Transparency
International
Društvo Integriteta je sodelovalo na konferenci: Za transparentno

in odgovorno

nevladnih organizacij, ki sta ga pripravili CNVOS in Komisija za preprečevanje
Gostili smo predsednika in ustanovitelja

podjetja EDF communications,

je pripravil kratko izobraževanje o komuniciranju

Društva Integriteta

ravnanje

korupcije

Erich de la Fuente, ki
z javnostjo

Medijske aktivnosti

JULIJ
Izvedba NIS projekta raziskovalna faza
"Advocacy for the Completion of Anti-Corruption Legal Package in Kosovo aiming at creating
additional legal mechanism to fight corruption and organised cri me" priprava raziskave in
poročila
Priprava projekta korupcija v športu in etika
Medijske aktivnosti

AVGUST
Izvedba NIS projekta raziskovalna faza -prevajanje

in pregled TI

"Advocacy for the Completion of Anti-Corruption Legal Package in Kosovo aiming at creating
additional legal mechanism to fight corruption and organised crime" priprava raziskave in
poročila
Priprava projekta otroci in korupcija
Medijske aktivnosti
SEPTEMBER
Izvedba NIS projekta raziskovalna faza
Pripravili smo seznam najboljših filmov na temo korupcije, transparentnosti,

integritete

ter

whistleblowinga
Ob dnevu »Pravica vedeti« smo opozorili, da dober dostop do informacij javnega značaja
pomaga izkoreniniti

korupcijo
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Udeležba NIS advocacy srečanje v Budimpešti
Zaključek in predstavitev
in predstavitvijo

Projekta Bob Dylan - postani prostovoljec

Društva Integriteta

s koncertom v Križankah

z video posnetkom, kot produktom

projekta, ter stojnica

pred Križankam
Simona Habič je kot so-avtorica sodelovala pri dveh diplomskih
»Whistleblowerji

ali prijavitelji«

nalogah na temo

ter »Analiza nameščanja nogometnih

tekem v tujini in

Sloveniji«
V okviru projekta NIS je potekal sestanek posvetovalne skupine
Medijske aktivnosti

OKTOBER
Izvedba NIS projekta raziskovalna faza
V okviru projekta NIS smo organizirali strokovni posvet, kjer smo predstavili prve izsledke
razsikave
Udeležba na Annual Membership

Meeting, Transparency International,

Berlin (dva člana)

Udeležba na regionalni konferenci na Kosovu:« Organised crime and illegally acquired assets
in region«
Objava članka »Prirejanje izidov nogometnih

tekern« in ga objavil na spletnih straneh

Ogledalo športa in www.integriteta.si
Sodelovanje z Ogledalo športa
Revizija NIS reporta
Medijske aktivnosti

NOVEMBER
Objavili smo rezultate Indexa podkupovanja

(Bribe payers Index) za leto 2011

Pred volitvami smo javno pozvali politične stranke, da razkrijejo vse donatorje
Posodobili smo spletno stran www.integriteta.si.

prav tako pa smo naredili novo podstran

namenjeno izključno projektu NIS - nis.integriteta.si
V okviru projekta NIS smo pospešeno pripravljali knjigo izsledkov analize in ocen raziskave
Priprava regionalnega reporta za NIS
Prevodi, zaključevanje raziskave NIS
Priprava na advocacy
Medijske aktivnosti

DECEMBER
Javna objava rezultatov

Indexa zaznave korupcije 2011 (CPI2011)

Predstavitev rezultatov

poziva političnih strank o razkritju donatorjev

Na dan boja proti korupciji (9.12) smo opozorili na prešibak Nacionalni slstern integritete

v

Sloveniji
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Udeležba na strokovnem

posvetu-

Komisija za preprečevanje

korupcije, Varuh človekovih

pravic in Greenpeace Slovenija, na temo »Korupcija kot grožnja človekovi pravici do zdravega
okolja«
Udeležba na delavnici»Towards

Financial Sustainability after ENIS«, ki je potekala v Berlinu

pod okriljem Transparency International
Priprava na tisk NIS
Izbrani smo bili za poseben program pri TI sekretariatu

za pilotski projekt razvoja organizacije

in finančne stabilnosti
Medijske aktivnosti

Ostale letne aktivnosti:
Sodelovanje s TI sekretariatom

in drugimi TI po svetu

Izvajanje postopkov za polnopravno članstvo v TI
Priprave na pridobivanje finančnih sredstev z odmero dela dohodnine
Udeležba na dogodkih in prireditvah
Vzpostavljanje baze in koordinacija dela prostovoljcev
Vzpostavljanje dobrih odnosov in sodelovanja z vladnimi in nevladnimi
zasebnim sektorjem in drugimi institucijami (sestanki in srečanja)
Promocija društva in aktivnosti
Iskanje in pridobivanje sredstev
Oblikovanje spletne strani, objave na Facebook-u in Twitter-ju
Pregledovanje razpisov in prijave na razpise
Spremljanje in odzivanje na zakonodajo

cun oo

organizacijami,

2012-2014

Kratkoročni cilji v 2012
•

Izvedba predlogov reform in aktivnosti v okviru projekta NIS in prizadevanje
politik v Sloveniji in na regionalni ravni skupaj s 26 državami EU prek TI

•

Udeležba pri posebnem projektu NIS

•

Financiranje političnih

•

Monitoring

•

Dostop do informacij javnega značaja - projekt

•

Medijska prepoznavnost

za spremembo

strank - projekt

predsedniških volitev- projekt

•

Sodelovanje z deležniki

•

Vzpostavljanje

•

Zaposlitev ene osebe za polovičen delavni čas

korporativnega

članstva

Dolgoročni cilji v 2013-2014
Izvedba raziskave Nacionalnega sistema integritete in prizadevanje
Sloveniji in na regionalni ravni skupaj s 27 državami EU prek TI
Sprememba

politik

in osveščanje javnosti-

dialog z javnimi

za spremembo

in državnimi

politik v

institucijami

ter

gospodarskimi subjekti
Vzpostavitev baze za podjetja in gospodarstvo- sodelovanje z zasebnim sektorjem
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Prijavljanje in izvedba slovenskih in evropskih projektov ter raziskav
Zagotovitev sredstev za osnovno delovanje društva
Ustanovitev več delovnih teles po področjih delovanja
Vzpostavitev dobre mreže znanja in strokovnjakov

..

po področjih

Izvajanje aktivnost za ozaveščanje in s področja preventive - osveščanje javnosti o škodljivosti
korupcije in njenih posledicah (okrogle mize, konference, delavnice ...)
Zagotovitev sredstev za osnovno delovanje
Aktivnosti za prepoznavnost
in promocijo
zasebnem in nevladnem sektorju)

društva

Pridobivanje in rekrutiranje

prostovoljcev

Spremljanje implementacije

Zakona o integriteti

(v medijih,

med

politiki,

v javnem,

ter uglednih članov
in preprečevanju

korupcije

Promocija orodij in raziskovalnih orodij TI
Razvoj spletne platforme
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KRATEK OPIS VPLIVOV NA DELOVANJE DRUŠTVA

Transparency International
in druge skupnosti
nevladni sektor na tem področju delovanja.
Društvo Integriteta je v 2011 sodelovalo
področjih po Evropi.

prepoznavajo,

v mednarodnem

da je v Sloveniji

okolju

potrebno

in se izobraževalo

okrepiti

na različnih

Društvu kljub težkim prizadevanjem še vedno ni uspelo zagotoviti dovolj sredstev za osnovno
delovanje. Tako v Sloveniji, tudi v tujini zaradi finančne krize ni bilo dovolj posluha donatorjev. Z vse
večjo prepoznavnost jo in vidnimi rezultati našega dela, društvo zaznava pozitivne premike na tem
področju. Verjamemo, da bo Slovenija v prihodnje vedno bolj spoznava la potrebo po vzpostavljanju
transparentnosti in integritete ter izvajanju preventivnih mehanizmov za preprečevanje korupcije in
upamo, da nam bo s tem uspelo doseči podporo za svoje delovanje tudi s finančnega vidika, ki je
kljub temu, da veliko dela v društvu poteka na prostovoljni ravni, pomemben vidik uspešnega in
učinkovitega delovanja.
Društvo je v 2011 imelo težave s kandidaturami na javnih razpisih, saj so ministrstva in resorji težko
prepoznavali naše delovanje, ki ni bilo vključeno v nabor tem za dodeljevanje sredstev. Do sprejetja
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije namreč slovenske organizacije zasebnega sektorja s
področja preprečevanja korupcije niso imele pristojnega ministrstva, ki bi mu podelilo status društva
v javnem interesu. V leti 2011 smo tako na podlagi ZlntPK ter pogovorov dosegli dodelitev statusa
društva v javnem interesu pri Ministrstvu za javno upravo. T o pa še vedno ni vzpostavilo baze
financiranja osnovnega delovanja naše dejavnosti.
V letu 2011 v društvu začeti z obsežnejšim izvajanjem projektov in aktivnosti, prenovili smo spletno
stran in vzpostavili novo nis.integriteta.si,
vzpostavili tesnejše stike s slovenskimi
in tujini
organizacijami ter institucijami, vzpostavili strukturo delovanja društva, pričeli samostojno prijavljati
projekte, organizirali več preventivnih
akcij in promocijskih aktivnosti, razširili bazo znanja in
izkušenj ...
S projektom NIS- oceno Nacionalnega sistema integritete bomo vzpostavili osnovo za spremembo
politik in vzpostavili odločno gradivo za deležnike, študente in drugo zainteresirano javnost. Vpliv
tega projekta bo velik.
Največji izziv s katerim se društvo sooča je pridobivanje
izziv je v trenutnih

sredstev za osnovno delovanje društva. Ta

časih recesije še toliko večji.
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POSEBNI DEL
3.

POROČILO O DOSEŽENIH CIUIH IN NAČiNU URESNiČiTVE V LETU 2011

Društvo je ob pomoči članov in prostovoljcev, profesorjev, podpore javnosti, medijev in institucij
doseglo skoraj vse zadane cilje, navedene v poglavju »Kratek pregled dejavnosti društva«
in v
nekaterih pogledih celo preseglo zadene cilje za leto 2011, v poglavju »Cilji v letu 2011«.
Področja, kjer bo v prihodnosti

potrebno nameniti še več napora:

Pridobitev sredstev za osnovno delovanje (stroški, prostori)
Redne zaposlitve osebja
Prijava na evropske projekte večjih vrednosti
Premostitveni

II.

krediti za izvajanje projektov

PROGRAMSKE SMERNICE ZA PRIHODNJE POSLOVNO LETO 2012 -2013- 2014

2012/ 2013 / 2014
Zaključiti s projektom Nacionalni sistem integritete (raziskava in analiza stebrov družbe in
priprava amandmajev in vplivov glede na rezultate raziskave)
Organizacija dogodkov za osveščanje
osveščanje strokovne javnosti

javnosti

na področju

preprečevanja

korupcije

in

Polnopravno članstvo v TI
Razvoj in izvajanje preventivnih
mladine
Monitoring

programov

našega dela na področju

izobraževanja otrok in

predsedniških volitev

Financiranje političnih strank
Transparentnost

v javnem naroča nju

Razvoj in izvajanje preventivnih
in medijev

programov našega dela na področju izobraževanja novinarjev

Razvoj in izvajanje preventivnih

programov našega dela na področju zdravstva

Izpeljava sistema zaščite oseb
Partnersko sodelovanje
Promocija TI orodij in obveščanje o rezultatih raziskav (GCB, CPI, BP!...)
Aktivno sodelovanje z mediji, veleposlaništvi,

javnim in zasebnim sektorjem

Priprava OECD Foreign bribery report
Aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji
Druge aktivnosti
Mednarodni

navedene pod »Cilji za leti 2012-2013«

dan boja proti korupciji

izvajanje projektov v okviru zaznanih odprtih problemov v okviru NIS projekta, ki jej bo
temelj za naše delovanje pri vzpostavljanju
večje integritete
in transparentnosti
pri
zmanjševanju sistemske korupcije.
izpeljava sistema zaščite oseb
sodelovanje z organizacijami

v državi in tujini

sodelovanje z deležniki
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ZAKUUČNI DEL
III.

DATUM IN KRAJ SPREJETJA LETNEGA POROČILA

Letno poročilo in finančno poročilo
Ljubljani. Sklep je del tega Poročila.
Letno poročilo in finančno poročilo
Ljubljani. Sklep je del tega Poročila.

je bilo sprejeto

je bilo potrjeno

s sklepom

s sklepom

Upravnega

odbora

19.3.2012,

Nadzornega

odbora

19.3.2012, v

Letno poročilo in finančno poročilo je potrdil in sprejel Občni zbor Društva Integriteta

v

dne 26.3.2012.
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IV.

PODPISI ODGOVORNIH OSEB- sklepi odborov

1.

stopnja: sklep UPRAVNI ODBOR 19.3.2012
Podpis:

Datum:

v

Simona Habič,
predsednica

___

- --

:::::;7

L------ ~c

C

Matjaž Hanžek,

2D~l

-

zamrznitev

podpredsednik

;;20.3.

/'
Dr. Erik Brecelj, dr. med,

Q6
. . ''"")
-:> ..'?dh
c-/.

izvoljeni član
~

~

//

Robert Šumi,
sekretar

Renata Jutriša,
blaganičarka

2.

.:

J~ t\! "
\...-

2 c. . ~.

~/7l-

zamrznitev

stopnja: sklep NADZORNI ODBOR 19.3.2012
Podpis:

Datum:

dr. Jurij Žurej

&~'v
-

Franc Virtič

stopnja: OBČNI ZBOR je po statutu
26.3.2012 po zapisniku 26.3.2012.

5. 201"L

?--="

(A~

1h. '3. L-v1b

/>
3.

c

u. >. ?

lJ

mag. Igor lvaškovič

'L ~

potrdilo

.)

0/1

v

II

\J

Poročilo

o delovanju

Društva

Integriteta

V Ljubljani, 26.3.2012.

IDEJD
INTEGRITETA
DRUŠTVO ZA ETIČNOST
JAVNEGA DElOVANJA
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