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1.

SPLOŠNI DEL

1. PREDSTAVITEV

DRUŠTVA

INTEGRITETA-

TRANSPARENCY

INTERNATIONAL

SLOVENIA
Društvo IntegritetaTransparency 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 Povšetova 37, 1000 Ljubljana. Pečat društva vsebuje
napis »Integriteta - društvo za etičnost javnega delovanja« in stilizirano podobo začetnic
besed iz imena društva - IDEJO. Pečat društva lahko vsebuje tudi napis »Transparency
International Slovenia«. V pravnem prometu društvo uporablja ime »Društvo IntegritetaTransparency International Slovenia«.
Pri uresničevanju namena in ciljev društvo sodeluje pri raznih domačih in mednarodnih
projektih, opravlja raziskovalno delo in izdaja publikacije s področja svojega delovanja.
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 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 2.3.2009 pri Upravni Enoti Domžale.
1.1.2. Članstvo
Društvo Integriteta je član UNCAC in podpisnik Konvencije Združenih narodov proti korupciji.
Je član UNDOC- United nations office on drugs and crime (član enote NGO).
Društvo Integriteta je v letu 2010 postalo član:
CNVOS - Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij,
februar 2010;
Omrežen.si&Omrežena.si, avgust 2010;
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, september 2010;
Srce me povezuje, september 2010;
1.1.3. Mednarodno

članstvo/partnerstvo

Društvo Integriteta je postalo pridruženi član Transparency International marca 2009 in je
pooblaščena podružnica v Sloveniji. Aprila 2010 je pridobilo status »National Chapter in
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Formation, v juniju 2012 pa je društvo po postalo nacionalna polna članica Transparency
International.
Društvo Integriteta je partner na različnih projektih z različnimi nevladnimi in neodvisnimi
organizacijami.
1.1.4. Namen in cilji društva
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 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 bo v skladu z zakonskimi pogoji ukvarjalo 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 za
izvajanje osnovnih nalog društva in za doseganje nepridobitnega namena in ciljev društva.
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
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organizacijami,
korupciji

z vladnimi

in mednarodnimi

in se ukvarjajo s preprečevanjem

organizacijami,
korupcije

ki se posvecajo boju proti

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
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 finančnomaterialno 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
International Slovenia

in

organov

Društva

Integriteta-

Transparency

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; generalni sekretar in izvoljeni član);
nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter
opravlja nadzor nad finančno materialnim 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 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- Transparency International Slovenia
delujejo po delovnih oziroma projektnih skupinah ali po sekcijah, kot določa statut. Imenuje
jih upravni odbor.
Na občnem zboru 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, pod porno članstvo, ter častno
članstvo, medtem ko se v društvo lahko včlani tudi pravna oseba. Društvo je dopolnilo 4. člen
statut - Namen in cilji, in sicer je bolj specifično opredelilo področje svojega poslovanja, prav
tako pa je na zahtevo Upravne enote dopolnilo 5. člen statuta, ki ureja pridobitno dejavnost
društva.
V letu 2012 društvo ni ustanovilo nobene nove sekcije oziroma delovne skupine. V letu 2013
delujoče sekcije oziroma delovne skupine:
7.1.2010 - Ustanovitev sekcije za izvedbo projekta 2010 TI Progress Report on Enforcement
Against Foreign Bribery (partnerstvo s Transaprency international).
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).
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
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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, nevladno,
nepolitično in nepridobitno združenje članov, ki delujejo v njem na raznih področjih.
Simono Habič so iz Transparency International (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 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
osnovne človekove pravice in svoboščine ter spoštovanje tudi spodbujali. Zavezani smo
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vzpostavljanju in oblikovanju sodelovanja z drugimi tovrstnimi
organizacijami po svetu. Prizadevali si bomo za uravnoteženo
delovnih in upravnih teles.

ali podobnimi nacionalnimi
in raznoliko ureditev naših

V letu 2009 smo izpolnili večino ciljev: registracija društva, povezovanje z drugimi društvi v
Sloveniji in tujini, pridobivanje
uglednih članov, promocija v medijih in delo na
prepoznavnosti, spoznavanje delovanja mednarodnih organizacij in organizacije TI, širjenje
ideje, začetek postopka pristopa k TI (traja dve leti): kontaktna skupina, NCiF- National
Chapter in Formation (nacionalna podružnica v oblikovanju, polni član, izvedba projektov in
raziskav, zbiranje sredstev, promocija in dialog z javnimi in državnimi institucijami, z
gospodarskimi subjekti, amandmaji in predlogi v javni razpravi za novi Zakon o integriteti v
javnem sektorju. V letu 2010 smo pogodbeno zaposlili vodjo pisarne. Postali NCiF (National
Chapter in Formation) in se pripravili na akreditacijo polnopravnega članstva kot National
Chapter. V letu 2011 smo izvedli številne projekte in aktivnosti, sem sodi raziskava
Nacionalni sistem integritete in s tem povezane aktivnosti, izvajali smo aktivnosti za
ozaveščanje in s področja preventive, uspešno pridobili status društva v javnem interesu,
razširili dejavnost na socialnih omrežjih, ter vzpostavili delovne skupine znotraj društva. V
letu 2012 smo podpisali sporazum s TI in naredili naslednji korak k akreditirani
polnopravnosti članstva v TI, ki smo ga sicer načrtovali v letu 2011. Začeli smo uporabljati
tudi logotip in ime Transparency International, postali pa smo tudi društvo v javnem
interesu, kar je še dodatno podkrepilo delovanje društva. Prvič smo tudi izdelali strategijo in
finančno strategijo 2013-2015. Prav tako smo se prvič aktivno udejstvovali za zbiranje
finančnih sredstev iz naslova društva v javnem interesu- donacija 05 % dohodnine, ter
zaprosili za brezplačne prostore v Mestni Občini Ljubljana in Kranj.

2.1.1.

Kratek pregled dejavnosti društva

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

preprečevanja

posledic korupcije

in

Ugotavlja stanja na področju etike, integritete in korupcije v Republiki Sloveniji in tujini.
Osvešča javnost o škodljivosti korupcije.
Pomaga pri razvoju integritete v podjetjih.
Zbira sredstva za svoje delovanje.
Z delavnicami in izobraževanji
zasebnega sektorja.

krepi preglednost

in učinkovitost

delovanja

javnega

in

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.
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Izobraževanje
organov.

in informiranje

javnosti,

fizičnih

in pravnih

oseb ter pristojnih

državnih

Izvaja raziskave o stanju etike, integritete in korupcije v družbi.
Sodeluje z zainteresiranimi

vladnimi in nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami.

Organizira in se udeležuje vseh oblik izpopolnjevanja
miz.

in informiranja,

predavanj, okroglih

Pripravlja različne delavnice, konference, seminarje in druge prireditve.
Izdaja publikacije.
Sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih.
2.1.2. Delovanje društva v letu 2012
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 2012 je društvo poleg svojega loga uporabljalo tudi logo Transparency
International ter ime Transparency International Slovenija.
Društvo Integriteta si je tudi v letu 2012 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 letom 2010 in 2011 izredno povečala, saj si je
društvo prizadevalo redno obveščati o svojih aktivnostih in projektih. Vzpostavljeni so bili
dobri odnosi z nevladnimi organizacijami, ki obveščajo zainteresirana 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 2012
nadgradili in dopolnili in tako omogočili uporabnikom bolj prijazno uporabo ter možnost
seznanjanja z vsemi aktualnimi informacijami v zvezi z delovanjem društva. V sklopu projekta
Nacionalni sistem integritete smo predstavili tudi posebno spletno stran nis.integriteta.si,
kjer se uporabniki lahko seznanijo z vsemi informacijami omenjenega projekta. Aktivnosti na
Facebook spletni strani, Twitter-ju, Linkedin in Youtube smo še razširili.
Dobre odnose smo vzdrževali in še okrepili s Komisijo za preprečevanje korupcije, Računskim
sodiščem ter Informacijskim pooblaščen cem.
Medije smo v letu 2012 redno obveščali o vseh dogodkih in zanimivostih. Z njrrm smo
vzpostavili dober stik ter postali medijsko bolj prepoznavni. Ob vsakem dogodku ali
zanimivosti smo zaznali več objav v medijih. Nekateri mediji, ki so v letu 2012 poročali o nas:
STA, Pop TV, RTVSLO - radio Slovenija, Val 202, Odmevi, Dnevnik, Multimedijski center
RTVSLO,24ur, Mladina, Delo, Dnevnik, Finance, Siol.net, Žurnal24, Večer, Reporter, E-revija,
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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, radiu ali v tiskani izdaji medijev. Vse medijske objave so objavljene na naši spletni
strani.
V letu 2012 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 2013.
Društvo vzpostavlja dialog z javnimi in državnimi institucijami ter gospodarskimi subjekti. V
letu 2010 so že stekli dogovori z Ministrstvom za javno upravo, ki je naše resorno ministrstvo
za pridobitev statusa društva v javnem interesu. Društvo je status 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 2012 smo izvedli številne projekte in aktivnosti:
Izvajali aktivnosti v sklopu projekta Nacionalni sistem integritete
Uspešno akreditirali kot polnopravni član TI
Izvedli smo več slovenskih in evropskih projektov ter raziskav
Izvajali smo aktivnosti za ozaveščanje in s področja preventive
Pripravili potrebne dokumente za pridobitev brezplačnih prostorov v Mestni Občini
Ljubljana
Sodelovali smo pri projektu
»Towards Greater Protection and Support for
Whistleblowers in the EU« in izvedli analizo zakonodaje in prakse na področju
prijaviteljev korupcije (whistleblowing)
Izvajali aktivnosti za pridobitev
donacija 0,5 % dohodnine

sredstev iz naslova društva v javnem

interesu -

Zagotovitev sredstev za osnovno delovanje je še vedno izziv zaradi narave dela in
nezainteresiranosti donatorjev
Trudili smo se vzpostaviti
stabilno delovanje
civilne družbe na področju
preprečevanja korupcije
Z uporabo internetnih
javnosti

kanalov obveščanja smo uspešno promovirali naše delovanje v

Uspeli smo doseči dokaj visoko prepoznavnost Transparency International
Integriteta v medijih in javnosti

in društva

Še dodatno smo poskrbeli za uspešno prepoznavnost društva v vladnem, nevladnem
in gospodarskem sektorju
Aktivno smo sodelovali z neodvisnimi institucijami
v Sloveniji, s Komisijo za
preprečevanje korupcije na področju preventive, Računskim sodiščem, Informacijsko
pooblaščen ko
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
društva

slovenskih in mednarodnih

organizacij s področja

dela
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Spremljali smo implementacijo Zakona o integriteti
druge zakonodaje in se na to odzivali

in preprečevanju

korupcije

in

Povezali smo se z nevladnim sektorjem v Sloveniji- krepitev celotnega sektorja za
boljšo vzpostavitev integritete in transparentnosti v družbi
Intenzivno smo delovali z drugimi deležniki v Sloveniji
Spodbujali smo institucije k večji transparentnosti, predvsem izvršilno in zakonodajno
vejo oblasti, kot tudi pravosodne organe, ter organe pregona- policije, tožilstva
Izvedli smo raziskavo o implementaciji konvencije OECD o boju proti podkupovanju
tujih javnih uslužbencev
Pripravili smo strategijo društva 2013 - 2015, finančno strategijo društva 2013 - 2015,
ter okvir korporativnega članstva
Vse aktivnosti smo predstavili javnosti in so javno dostopne na www.integriteta.siin
nis.integriteta.si
Aktivnosti, ki jih v letu 2012 nismo uspeli izvesti in jih bomo izvedli v letu 2013:
Vzpostaviti organizirane mreže prostovoljcev
Še intenzivnejše povezovanje z državnimi institucijami
zvezi s korupcijo

in identifikacija

problemov

v

Poglobljeno delo na področju financiranja političnih strank
Medijska prepoznavnost
Zagotoviti sredstva za osnovno delovanje društva
Pridobitev prostorov
Fundrasing
Vzpostavitev dobre mreže znanja in strokovnjakov po področjih
V letu 2013 načrtujemo vzpostavitev dobrega sodelovanja in izvajanje aktivnosti na podlagi
zakona ter drugih predpisov ter z analizo Nacionalnega sistema integritete (NIS) tudi
spremembe zakonodaje in drugih predpisov, ki urejajo to področje.
PROJEKTI IN AKTIVNOSTI V LETI 2012

V letu 2012 je društvo izvedlo več projektov in raziskav, med katerimi se nekateri projekti
nadaljujejo tudi v letu 2013:
Priprava strategije in finančne strategije društva
sustainability),
projekt
znotraj
Transparency
International

(Organisational
International,

and financial
Transparency

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
Zaščita prijaviteljev
korupcije (Towards Greater Protection and Support
Whistleblowers in the EU), mednarodna raziskava, Transparency International
Nacionalni sistem integritete

for

(National Integrity System), evropski projekt podprt s

strani Evropske komisije - Generalni direktorat
oktober 2012

za notranje zadeve, oktober 2010 -

Financiranje političnih strank in volilnih kampanj (Shininig a light on money in
politics), projekt podprt s strani Think Thank Found- Open Society Institute,
december 2012 - November 2014
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JANUAR
Aktivnosti na projektu NIS, predvsem v povezavi s pripravljanjem

publikacije

Simona Habič je v medijih podala izjavo glede načelnih mnenj KPK
Začetki priprave FBR2012
Pregledovanje razpisov za pridobivanje sredstev
Srečanje z deležniki za projekt korupcija in mladi (corruption and youth)
Srečanje s prostovoljci
Srečanja z donatorji
Medijske aktivnosti

FEBRUAR
Prostovoljec Urban Satler je napisal članek za Ogledalo športa na temo nameščanja
tekem
Izvajanje raziskave FBR2013
Izvedba in predstavitev rezultatov in analize NIS
TI SLOje bila izbrana za pilotni projekt - Organisational and financial sustainability
Odziv na rezultate EuroBarometra
Odziv na neetična ravnanja poslancev
Medijske aktivnosti
Kaja Miklavčič se je udeležila delavnice na CNVOS-u o zbiranju sredstev NVO-jev
Medijske aktivnosti

MAREC

Predsednica društva je sodelovala na omizju na TV3 na temo Integritete v Sloveniji
Predstavitev analize NIS na strokovnem posvetu v Državnem svetu na temo "Volitve v
Sloveniji in mednarodni standardi demokratičnih volitev"
Predaja analize NIS predsedniku OZ, dr. Gregorju Virantu
Pregledovanje razpisov za pridobivanje sredstev
Član častnega razsodišča Erik Brecelj je govoril v oddaji Odkrito na RTVSLO na temo
korupcije v zdravstvu
Odziv na dejavnosti g. Rada Pezdirja
Odziv na neetična ravnanja poslancev in poziv političnim strankam, da preverijo svoje
kandidate za poslance
V okviru NIS smo organizirali okroglo mizo »Kako zagotoviti integriteto v zasebnem
sektorju in zmanjšati vplive politike na poslovanje?«
Robert Šumi, član častnega razsodišča, je skupaj z dr. Brankom Lobnikarjem napisal
članek o integriteti managerjev
Predstavili smo analizo Nacionalni sistem integritete na redni seji v Državnem svetu
RS
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Vid Doria je sodeloval na delavnici Using technology
corruption and enhancing open governance
Začetek projekta Financial sustainability
Medijske aktivnosti

and Big Data for preventing

APRIL
Skupaj s Pravno fakulteto v Ljubljani smo organizirali predavanje »Korupcija v
New Orleansu pred in po orkanu Katrina.«
Vesna Klemenčič se je udeležila mednarodne konference v Beogradu, z naslovom
Sodelovanje državnih parlamentov in neodvisnih nadzornih organov v NE.
Udeležili smo se okrogle mize na Finskem veleposlaništvu »Nadzora nad javnimi
financami«, ter pripravili intervju s predsednico odbora za nadzor javnih financ
Tuijo Brax
Simona Habič je sodelovala na omizju na RTVSLO3 na temo lobiranja in integriteti
poslancev
Vključili smo se v aktivnosti slovenskih in mednarodnih nevladnih organizacij na
področju TEŠ6 in izpostavljanju korupcije pri tem projektu
Medijske aktivnosti
MAJ
Vid Doria in Vesna Klemenčič sta se udeležila delavnice v Ohridu na temo
korupcija v energetskem sektorju
Na dan svobode medije smo izpostavili svobodo medije kot ključen mehanizem za
močan nacionalni sistem integritete
Vid Doria je za TI blog napisal prispevek "What can Slovenia learn from New
Orleans"
Pripravljanje projekta "use of democratic values in fighting corruption
people"
Medijske aktivnosti

for youth

JUNIJ
Simona Habič je napisala članek o stanju medijev v Sloveniji
V okviru projekta Nacionalni sistem integritete smo predstavili regionalno
poročilo in pozvali pristojne, da naj obrazložijo kaj bodo naredili na področju
kroženja denarja, transparentnosti financiranja političnih strank in zakonodajne
sledi
Intervju s Simono Habič v Delu, rubrika Osebno
Simona Habič in Vid Doria sta se udeležila regionalnega srečanja Transparency
International v Berlinu
Postali smo polnopravni člani Transparency International
Začetek izvajanja analize pravnega okvira in prakse o prijaviteljih korupcije
(whistleblowing) v Sloveniji
Medijske aktivnosti
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JULIJ
Začetek sodelovanja s Transparency International glede raziskave Global Corruption
Barometer, ki se je v 2012 izvajala tudi v Sloveniji
Priprava projekta o prijaviteljih korupcije (whistleblowing) za prijavo na US Embassy
AVGUST
Aktivnosti za pridobitev finančnih sredstev iz naslova društva v javnem interesu donacija 0,5 % dohodnine
Društvo Integriteta je bilo v tem mesecu precej dejavno na socialnih omrežjih, na
temo lobiranja in integritete funkcionarjev
Aktivnosti v povezavi z predstavitvijo poročila FBR2012
Prijava projekta na temo lobiranja preko Transparency International »Shedding light
on lobbying«
Delovanje na področju korupcije v energijskem sektorju skupaj s Transparency
International in začetki priprave projekta na to temo
Medijske aktivnosti
SEPTEMBER
Društvo Integriteta se je s stojnico predstavilo na 11. Vseslovenskem festivalu
nevladnih organizacij LUPA, Ljubljana
Opozorili smo na netransparentno in neodgovorno ravnanje države s premoženjem
davkoplačevalcev
Predstavitev ugotovitev o implementaciji konvencije o boju proti podkupovanju tujih
javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju OECD
Pozvali smo poslance in poslanke k zavrnitvi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih
skupnosti
Udeležba Vida Doria na okrogli mizi »Kriza-korupcija-kriza: Vloga politike v boju zoper
organiziran kriminal in korupcijo«
Izvajanje intervjujev z deležniki za potrebe snovanja strategije in finančne strategije
društva
Prijava na mednarodni projekt »Use of Democratic Values in Fighting Corruption for
Young People« skupaj z TI Hungary, Mladinski ceh in Romaversitas
Odziv na dan »Pravica vedeti oz. Right to know day«, kjer smo opozorili na
problematiko hitrega in nujnega sprejemanja zakonodaje
Medijske aktivnosti
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OKTOBER
Organizirali smo okroglo mizo v sklopu projekta Nacionalni sistem integritete »Pasti
nepremišljenega sprejemanja zakonodaje po nujnih in skrajšanih postopkih in
posledice za nacionalni sistem lntegritete«
Član častnega razsodišča Erik Brecelj v intervjuju o stanju na Onkološkem inštitutu v
Ljubljani
Aktivnosti v povezavi z Indeksom zaznave korupcije 2012 (CPI)
Udeležba Vida Doria na delavnici na temo prijaviteljev korupcije - whistleblowing
Medijske aktivnosti

NOVEMBER
Udeležba predsednica društva na Annual Membership
Meetingu AMM 2012
Transparency Internacional v Braziliji, Brasilia
Udeležba predsednice društva na 15th International Anti-Corruption Conference v
Braziliji, Brasilia, IACC
Izvedba strokovnega seminarja v okviru projekta Nacionalni sistem integritete
»Financiranje političnih strank in volilnih karnpanj«
Priprava priporočil »policy paper« v sklopu projekta Nacionalni sistem integritete na
temo financiranja političnih strank in volilnih kampanj
Izvedba javnega dogodka v sklopu projekta
Nacionalni sistem integritete
»Predstavitev priporočil za ureditev področja financiranja političnih strank in volilnih
karnpan]«
Medijske aktivnosti

DECEMBER
Predstavitev rezultatov Indeksa zaznave korupcije 2012 (CPI)
V sklopu projekta Nacionalni sistem integritete smo organizirali javno razpravo
»lntegriteta politikov, funkcionarjev
in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije
družbe
Vid Doria se je udeležil mednarodne konference v Sofiji organizirane s strani Evropske
Komisije »First Regional Workshop on EU Anti-Corruption Report«
Aktivnosti za pridobitev finančnih sredstev iz naslova društva v javnem interesu donacija 0,5 % dohodnine
Aktivnosti na mednarodni dan boja proti korupciji
Vid Doria se je udeležil posveta »Etika in zdravo delovno okolje - absentizem,
korupcije in zaščita posarneznika«
Simona Habič se je kot penalist udeležila okrogle mize o aktualnih družbeni dogajanjih
v Sloveniji
_-_Prijava na projekt »Clean Business is Good Business - Business Principles for
Countering Briberv«
Nominacija aplikacije SUPERVIZORna natečaju organizaciji Združenih Narodov
Medijske aktivnosti
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Ostale letne aktivnosti:
Sodelovanje s TI sekretariatom

in drugimi TI po svetu

Izvajanje postopkov za polnopravno članstvo v TI
Aktivno udejstvovanje za pridobitev finančnih sredstev iz naslova društva v javnem
interesu- donacija 0,5 % dohodnine
Izvajanje postopkov za pridobitev pisarne v Ljubljani in v Kranju
Udeležba na dogodkih in prireditvah
Koordinacija dela prostovoljcev
Vzpostavljanje dobrih odnosov in sodelovanja z vladnimi in nevladnimi organizacijami,
zasebnim sektorjem in drugimi institucijami (sestanki in srečanja)
Promocija društva in aktivnosti
Iskanje in pridobivanje sredstev
Oblikovanje spletne strani, objave na Facebook-u, Twitter-ju, Linkedin in Youtube
Pregledovanje razpisov in prijave na razpise
Spremljanje in odzivanje na zakonodajo

cun oo

2013-2015
V letu 2012 smo v društvu sprejeli strategijo delovanja in finančno strategijo za obdobje
2013 - 2015, ki bo pripomogla k trajnostnemu razvoju društva. V obeh dokumentih smo
opredelili tako kratkoročne, kot tudi dolgoročne cilje.
Kratkoročni cilji v 2013
Zaposlitev ene osebe za polni delavni čas
Financiranje političnih strank - projekt
Lobiranje - projekt
Vzpostavitev korporativnega

članstva

Tesno povezovanje in delovanje z zasebni sektorjem
Nadaljevanje izvedbe predlogov reform in aktivnosti,
projektu NIS
Vzpostavitev pisarne

ki smo jih identificirali

pri

Delni prevod obeh spletnih strani
Prenova spletne strani, logotipa in celostne podobe
Mladi in otroci - projekt
Sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije, z Informacijsko pooblaščen ko RS,
z Računskim sodiščem, Uradom za varstvo konkurence na področju preventive,
Varuhom človekovih pravic
Intenzivno sodelovanje z drugimi deležniki v Sloveniji.
Vzpostavitev organizirane mreže prostovoljcev
Aktivnosti za prepoznavnost in promocijo društva (v medijih, med politiki, v javnem,
zasebnem in nevladnem sektorju)
Zagotovitev sredstev za osnovno delovanje društva
Vzpostavitev dobre mreže znanja in strokovnjakov

po področjih

Projektno sodelovanje in povezovanje z drugimi društvi v Sloveniji in tujini
Prijava na več mednarodnih

in nacionalnih projektov
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Dolgoročni cilji v 2013-2015
Do konca leta 2015 bo Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia
okrepilo svoje institucionalne in tehnične zmogljivosti za razvoj in izvajanje svojega
poslanstva in dela.
Do konca leta 2015 bo Društvo Integriteta- TI Slovenia povečalo število interesnih
skupin in deležnikov, ter posledično dvignilo raven prepoznavnosti problematike v
slovenski družbi.
Zmanjšati tveganja za korupcijo, ki izhaja iz financiranja političnih strank in volilnih
kampanj, krepiti zaupanje javnosti v demokratične
institucije
in predlagati
oblikovanje politik in spremembe do konca leta 2014. V letih 2013-2015 izvajati
aktivnosti za osveščanje in spremembe politik.
Do konca leta 2015 intenzivirati sodelovanje z zasebnim sektorjem in oblikovanje
korporativnega članstva ter Foruma.
Izobraziti mlade o osnovnih pojmih kot so korupcija, etika, integriteta, pravičnost in
poštenost otrokom (7-12 let) in mladim (15-20 let), ter izobraževanje mladih o
pomembnosti etičnega delovanja, preprečevanja korupcije in integritete v družbi.
Med 2013 in 2015 vzpostaviti mehanizem za sistemsko izobraževanje in vključitev teh
pojmov v izobraževalni sistem.
Zagotoviti
podporo
žrtvam
in pncam
korupcije,
prijaviteljem
korupcije
(whistleblowers), novinarjem, aktivistom in ostalim skozi informiranje in dejansko
zagotavljanje pomoči.
Sprememba politik in osveščanje javnosti- dialog z javnimi in državnimi institucijami
ter gospodarskimi subjekti
Prijavljanje in izvedba slovenskih in evropskih projektov ter raziskav
Ustanovitev več delovnih teles po področjih delovanja
Vzpostavitev dobre mreže znanja in strokovnjakov po področjih
Aktivnosti za prepoznavnost in promocijo društva (v medijih, med politiki, v javnem,
zasebnem in nevladnem sektorju)
Pridobivanje in rekrutiranje prostovoljcev ter uglednih individualnih in korporativnih
članov
Spremljanje implementacije

Zakona o integriteti

in preprečevanju korupcije

Razvoj spletne platforme
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KRATEK OPIS VPLIVOV NA DELOVANJE DRUŠTVA
Transparency International in druge skupnosti prepoznavajo,
okrepiti nevladni sektor na tem področju delovanja.

da je v Sloveniji potrebno

Društvo IntegritetaTransparency International
Slovenia je v 2012
mednarodnem okolju in se izobraževalo na različnih področjih po Evropi.

sodelovalo

v

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 za
donatorje za zagon naše organizacije. 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 spoznavala 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 preteklosti 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 letu 2011 smo tako na
podlagi ZlntPK ter pogovorov dosegli dodelitev statusa društva v javnem interesu 'pri
Ministrstvu
za javno upravo. Prav tako smo postali polnopravni člani Transparency
International. To pa še vedno ni vzpostavilo baze financiranja osnovnega delovanja naše
dejavnosti.
V letu 2012 smo nadaljevali trend iz leta 2011, saj smo z obsežnejšim izvajanjem projektov in
aktivnosti razširili naše delovanje, kot tudi bazo znanja in izkušenj. Vzpostavili smo tesnejše
stike s slovenskimi in tujimi organizacijami in institucijami, okrepili delovanje društva s
strategijo in finančno strategijo 2013 - 2015, ter skozi različne kanale obveščanja opozarjali
na neetična ravnanja in promovirali integriteto ter odgovornost.
S projektom NIS- oceno Nacionalnega sistema integritete smo vzpostavili osnovo za
spremembo
politik in vzpostavili odlično gradivo za deležnike, študente in drugo
zainteresirano javnost. Vpliv tega projekta je velik in predstavlja priložnost za društvo tudi v
prihodnje.
Največji izziv s katerim se društvo sooča je pridobivanje
društva. Ta izziv je v trenutnih časih recesije še toliko večji.

sredstev za osnovno delovanje
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POSEBNI DEL
3.

POROČILO O DOSEŽENIH CIUIH IN NAČiNU URESNiČiTVE V LETU 2012

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 2012, v poglavju »Cilji v
letu 2012«.
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 krediti za izvajanje projektov
Povečanje strokovnosti

II.

na posameznih področjih

PROGRAMSKE SMERNICE ZA PRIHODNJE POSLOVNO LETO 2013-2014-2015

2013/2014/2015

Programske smernice smo izpostavili že v strategiji društva 2013 - 2015 ter v delovnem
planu 2013 - 2015:
Do konca leta 2015 bo Društvo Integriteta- TI Slovenia povečalo število interesnih
skupin in deležnikov, ter posledično dvignilo raven prepoznavnosti problematike v
slovenski družbi.
Zmanjšati tveganja za korupcijo, ki izhaja iz financiranja političnih strank in volilnih
kampanj, krepiti zaupanje javnosti v demokratične
institucije
in predlagati
oblikovanje politik in spremembe do konca leta 2014. V letih 2013-2015 izvajati
aktivnosti za osveščanje in spremembe politik.
Do konca leta 2015 intenzivirati sodelovanje z zasebnim sektorjem
korporativnega članstva ter Foruma.

in oblikovanje

Izobraziti mlade o osnovnih pojmih kot so korupcija, etika, integriteta, pravičnost in
poštenost otrokom (7-12 let) in mladim (15-20 let), ter izobraževanje mladih o
pomembnosti etičnega delovanja, preprečevanja korupcije in integritete v družbi.
Med 2013 in 2015 vzpostaviti mehanizem za sistemsko izobraževanje in vključitev teh
pojmov v izobraževalni sistem.
Zagotoviti
podporo
žrtvam
in pričam
korupcije,
prijaviteljem
korupcije
(whistleblowers), novinarjem, aktivistom in ostalim skozi informiranje in dejansko
zagotavljanje pomoči (Advocacy and legal advice centre- ALAC)
Aktivno sodelovanje z mediji, veleposlaništvi, javnim in zasebnim sektorjem
Priprava OECD Foreign bribery report
Aktivnosti ob mednarodnem

dnevu boja proti korupciji

Druge aktivnosti navedene pod »Cilji za leti 2013-2014-2015«
itd ...
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ZAKUUČNI
III.

DEL

DATUM

IN KRAJ SPREJETJA LETNEGA POROČILA

Letno poročilo je bilo sprejeto s sklepom Upravnega odbora 20.3.2013, v Ljubljani. Sklep je
del tega Poročila.
Letno poročilo je bilo potrjeno s sklepom Nadzornega odbora 28.3.2013, v Ljubljani. Sklep je
del tega Poročila.
Letno poročilo je potrdil in sprejel Občni zbor Društva Integriteta dne 28.3.2013.

JII-22

IV.

PODPISI ODGOVORNIH

OSEB

1. stopnja: UPRAVNI ODBOR 20.3.2013
Datum:

Podpis:
Simona Habič,
predsednica

Vid Doria,
generalni sekretar

Katja Arzenšek Konjajeva
izvoljena članica

lo, s., lo(s

~
~p-

..:;.-

Lo

~

c-: L

<

"3-

-

') Z)-1)

b. rs. ~~)

2. stopnja: NADZORNI ODBOR 28.3.2012
Datum:

Podpis:
Katarina Brvar Strnad

Katja Meško
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3. stopnja: OBČNI ZBOR po statutu potrdi Poročilo o delovanju Društva IntegritetaTransparency International Slovenia 28.3.2013 po zapisniku 28.3.2013

V Ljubljani, 28.3.2013
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