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SPLOŠNI DEL
1) PREDSTAVITEV DRUŠTVA INTEGRITETA
»Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja« (IDEJD) 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. Dejavnost
društva od 1.12.2009 poteka v prostorih na Dunajski 160 v Ljubljani. Pečat društva
vsebuje napis "Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja« in stilizirano
podobo začetnic besed iz imena društva – IDEJD. V pravnem prometu društvo
uporablja ime “Društvo Integriteta”.
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 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. Mednarodno članstvo/ partnerstvo
Februarja 2009 (26.2.2009) je bilo Društvo povabljeno k sodelovanju z TI pri izvedbi
raziskave NIS- National integrity system/ nacionalni sistem integritete.
Društvo je v mesecu marcu 2009 postalo partner največje mednarodne organizacije
za boj proti korupciji Transparency International (v nadaljevanju TI)
(www.transparency.org). 13.3.2009 smo podpisali pogodbo o sodelovanju s TI in
začeli s postopkom polne akreditacije.
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1.1.3. 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
1.1.4. 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
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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.
1.1.5. 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.
1.1.6. 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 8. členu statuta društva
in je povezana z namenom in cilji društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni
dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost društva, ki skupaj z
nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oz. zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
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1.1.7. 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 organov društva ter
opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.
- častno razsodišče;
- začasna delovna telesa.
Organigram društva Integriteta
Delovna skupina ustanovnih članov je sprejelo statut, vodstvo društva in organe
društva in 27.2.2009 podalo vlogo UE za registracijo. Društvo je bilo registrirano
2.3.2009 pri Upravni Enoti Domžale. Nadzorni odbor- član in predsednik mag. Ivo
Holc; upravni odbor: predsednica Simona Habič, podpredsednik Robert Šumi,
sekretar Jurij Žurej, blagajničarka Renata Jutriša, izvoljeni član Primož Šporar. Na
sklicanem občnem zboru so člani po predlogu in dogovoru 24.11.2009 določili
nadzorni odbor: dr.Jurij Žurej,
Franc Virtič, Igor Ivaškovič; upravni odbor:
predsednica Simona Habič, podpredsednik Matjaž Hanžek, sekretar Robert Šumi,
blagajničarka Renata Jutriša, izvoljeni član dr. Erik Brecelj; častno razsodišče: Janez
Karo, mag. Ivo Holc, dr.Matej Accettto.
Ostali člani in zunanji prostovoljci v Društvu Integriteta delujejo po delovnih oziroma
projektnih skupinah ali po sekcijah, kot določa statut. Imenuje jih Upravni odbor. V
letu 2009 je Upravni odbor imenoval naslednje sekcije:
30.11.2009- Ustanovitev sekcije za izvedbo projekta Excellence and Integrity in
Public Procurement (Grant from European Commission – OLAF – reference
OLAF/2009/D7/038) – Transparentnost in integriteta pri javnih naročilih in izbor oseb
za izvedbo projekta.
V društvu so bili aktivni tudi študenti in prostovoljci. Sodelovanje z njimi je po
vnaprejšnjem vabilu potekalo po potrebi glede na naloge. Društvo je študentomprostovoljcem pomagalo pri izvedbi diplomskih nalog ali drugih aktivnosti. Za
sodelovanje študenti in prostovoljci niso prejeli plačila.
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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
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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.
KRATKOROČNI CILJI / 2009
-

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, NCiFnational chapter in formation (nacionalna podružnica v oblikovanju), polni član
izvedba projektov in raziskav
zaposlitev vodje pisarne
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

DOLGOROČNI CILJI / 2010-2012
-

povezovanje z drugimi društvi v Sloveniji in tujini
pridobivanje uglednih članov
promocija v medijih
promocija orodij in raziskovalnih orodij TI
polni član TI
delo na projektih
načrtno delo na področju osveščanja javnih in zasebni teles
vzpostavitev dobre mreže znanja in strokovnjakov po področjih
ustanovitev delovnih teles po področjih delovanja
spoznavanje delovanja NVO v Sloveniji in tujini in kandidiranje na razpise
dialog z javnimi in državnimi institucijami, dialog z gospodarskimi subjekti
zagotavljanje prepoznavnosti med politiki
zagotavljanje prepoznavnosti v javnem sektorju
zbiranje sredstev
kandidatura na razpisih za projekte kot partner glede na ponudbo in sprotne
dogovore in potrditve UO
osveščanje javnosti o škodljivosti korupcije in njenih posledicah
organiziranje okroglih miz
izvedba raziskav in manjših projektov za mednarodne institucije
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1.1.8. Kratek pregled dejavnosti društva
Društvo deluje v javnem interesu.
Razvija in izvaja preventivne programe na področju preprečevanja posledic korupcije
in vzpostavljanja transparentnosti in integritete.
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 krepi preglednost in učinkovitost delovanja javnega in
zasebnega sektorja.
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 državnih
organov.
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 in informiranja, predavanj,
okroglih miz.
Pripravlja različne delavnice, konference, seminarje in druge prireditve.
Izdaja publikacije.
Sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih.
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1.1.9. Delovanje društva v letu 2009
Promocija društva v javnosti je ena prvih nalog s katero smo se soočili v letu 2009,
še pomembnejša naloga pa je bila ta, da Društvo Integriteta postane kontaktna
skupina TI in v letu 2010 NCiF ter polnopravna akreditirana članica. Glede na to, da
so vsi člani Upravnega odbora zaposleni in da sredstev za najem delovne sile v letu
2009 ni bilo je večinsko delo izvršne vodje prevzela Simona Habič, ki si je prizadevala
vzpostaviti stabilno delovanje civilne družbe na področju preprečevanja korupcije in
razvoja društva v nevladnem sektorju. Pomembna naloga je bila tudi urediti
strukturo, pridobiti sredstva in promovirati Društvo.
Leto 2009 je bilo za Društvo Integriteta leto polno preizkušenj in izzivov. Pričeli smo z
optimizmom kot leto prej. Že na prvih sestankih upravnega odbora smo pričeli z
aktivnostmi za registracijo društva in z idejami za izvedbo programov v letošnjem
letu glede na razmere na trgu in glede na stanje nevladnega sektorja v Sloveniji, še
posebej pa je bil izziv sprejemanja naše organizacije na samem zemljevidu nevladnih
organizacij in vlade.
Večino izvršnega dela je opravila predsednica društva Integriteta prostovoljno.
Upravni odbor je tehtal predloge in na sestankih smo odločali o razvoju društva.
Glede na to, da nam je velik izziv predstavljala izvedba aktivnosti, ki finančno niso
bile plačane smo si razdelili delo po nalogah.
V začetku leta smo na sestanku Upravnega odbora govorili o postopku registracije
društva, o dopolnitvah statuta in izboljšavah ter prilagoditvi mednarodni organizaciji
Transparency International, dogovoru za novo sejo UO, o oblikovanju strategije in
načrta za Društvo za 3 letno obdobje, o spletni strani in facebook promociji ter
članstvu v raznih organizacijah v 2009 in 2010, o nakupu treh domen, o pripravi
pravilnikov: Kodeksa etike in Konflikta interesov, ki bosta interna akta društva
(prilagoditev TI), o oblikovanju spletne strani, o komuniciranju predsednice s TI in
organiziranju izobraževanja in koordinacije, o uradnih prevodih dokumentov, o
pridobitvi prostovoljke prevajalke in prostovoljcev, o prijavah na razpise in projekte v
EU in Sloveniji, o pripravi poročila za svetovno banko na PAM- Public Accountability
Mechanisms (zaprosili so nas za revizijo vprašalnika, odgovorov in zakonodaje),
predlogu za povezovanje prostovoljcev in mreženje, o sodelovanju s fakultetami in
izboru diplomskih nalog na teme in prakse študentov PF, FVV, FDV, FSD - za
sodelovanje s fakultetami, o pridobivanju sredstev, SKYPE online pogovorov.
Na prvem sestanku Upravnega odbora smo si začrtali cilje za leto 2009 in 2010.
Skozi vse leto smo promovirali društvo prek novinarskih konferenc ob večjih
dogodkih, ki jih je organiziralo društvo ali ki so se navezovali na naše aktivnosti.
Redno smo se povezovali z drugimi društvi v Sloveniji in tujini. Redno smo povezani s
TI in aktivno sodelujemo pri programih in projektih.
Prisotni smo na spletu (www.integriteta.si, facebook ipd), stran urejamo sami.
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Vključevanje v strategijo boja proti korupciji, promocija v civilni družbi, včlanitev v
mednarodne organizacije in ostala civilna združenja, pregled razpisov za pridobivanje
sredstev, delo na projektih, medijska promocija in priprava novinarskih obvestil in
konferenc na temo, prepoznavnost društva.
Večino izvršnega dela je opravila Simona Habič. Kjer je delo opravil kdo drug je to
izrecno navedeno- član.
Začeli smo s postopkom pristopa k TI: kontaktna skupina, NCiF- national chapter in
formation (nacionalna podružnica v oblikovanju), polni član.
Izvedli smo projekte in raziskave.
Zbirali smo sredstva za osnovno delovanje in izvedbo projektov.
Promovirali smo društvo.
Vzpostavili smo dialog z javnimi in državnimi institucijami, z gospodarskimi subjekti
itd…
JANUAR
o priprava in objava projekta PAM- Public acountability mechanisms (World
Bank) / član
o delo za promocijo (priprava poljudnega članka v reviji- morala etika)
o včlanitev v mednarodne organizacije in ostala civilna združenja
o pregled razpisov za pridobivanje sredstev
o prenova statuta /člani
o predstavitev projekta Ti Progress Report Questionnaire On Enforcement
Against Foreign Bribery (OECD)
FEBRUAR
o vloga za registracijo društva
o priprava Foreign bribery report (OECD)- 2009 TI progress report questionnaire
on enforcement against foreign bribery (priprava kontaktnih oseb za izvedbo
projekta, prebiranje informacij in zbiranje informacij o, pregled gradiva in
priprava strategije za delo, predstavitev za sestanek in okvirna razporeditev
del) / del člani
o predlog sodelovanja z organi in institucijami na področju boja proti korupcijipolicija, Komisija za preprečevanje korupcije
o prijava projekta Korupcija v nevladnem sektorju- priprava priporočil in
smernic, brošura; - koordinacija za projekt za prijava na razpis na
veleposlaništvo ZDA
o vzpostavitev spletne strani (zakup domene in vzpostavitev e- pošte) / član
o prijava na razpis pri TI za NIS - National Integrity system (dokumentacija)
o poizvedbe o donatorjih
o priprava strategije oglaševanja
o dizajn žiga – člani
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o dizajn spletne strani – člani
o zagotavljanje prepoznavnosti društva v medijih
MAREC
o registracija društva 2.3.2009 in ureditev dokumentov, računa itd
o delo na zakonodaji v Sloveniji na področju boja proti korupciji/ član
o vključevanje v strategijo boja proti korupciji / član
o pridobivanje uglednih članov
o priprava projekta NIS
o delo na UNCAC konvenciji in promocija
o sestanki in srečanja s predstavniki slovenske družbe
o priprava etičnega kodeksa-/ član
o priprava preambule za statut za prilagoditev TI
o delo na projektu konflikt interesov/ član
o pridobili smo prevajalko in lektorico
o poziv vladi k spoštovanju konvencije o preprečevanju korupcije UNCAC, ki jo
je ratificirala in podpisala Slovenija in poziv k rešitvi v DOHI
APRIL
o srečanja s prostovoljci
o delo na Zakonu o integriteti v javnem sektorju - član
o vključevanje v strategijo boja proti korupciji
o pregled razpisov – Švica
o priprava kandidature za projekt NIS
o priprava projekta in vprašalnika za MEP- kandidate za evropske volitve o
korupciji (tudi člani) in promocija / tudi člani
o delo na UNCAC konvenciji sporočila za javnost- poziv vladi k spoštovanju
konvencije o preprečevanju korupcije UNCAC, ki jo je ratificirala in podpisala
Slovenija in poziv k rešitvi v DOHI
o iskanje prostorov
o izdelava loga Integriteta
o začetek projekta GCR- Global Corruption report - okolje / član
MAJ
o priprava projekta in vprašalnika za MEP- kandidate za evropske volitve o
korupciji (tudi člani) in novinarska konferenca 15.5.2009
o s predlogom v javni razpravi smo aktivno sodelovali pri oblikovanju novega
zakona o integriteti v javnem sektorju / član
o predstavitev društva in srečanje z državnim sekretarjem MJU
o delovanje spletne strani in izobraževanje na spletni strani / tudi član
o srečanje s prostovoljci
o vključevanje v strategijo boja proti korupciji / član
o delo na projektu UNDOC
o esej o integriteti / član
JUNIJ
o delo za GCR- Global corruption report- novinarska konferenca priprava globalna raziskava o korupciji ugotavlja povečanje nezaupanja v poslovanju
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o 4. junij – predavanje na prireditvi Dnevi varstvoslovja – Predstavitev društva
Integriteta (Simona Habič)
o Končan projekt Korupcija- zavezanost kandidatov in strank pred volitvami v
evropski parlament in zaveza ter izjave za javnost/ novinarska konferenca
o Privabljanje prostovoljcev
o 14.-17 junij dva člana upravnega odbora obiščeta regionalno srečanje na
Ohridu TI za Evropo in Centralno Azijo
o Priprava projekta Corruption – interuption – delo na projektu, ki bo izveden
leta 2010 s Srbijo - Novinarska škola Novi Sad
o Poročilo - 25. junij - OECD- Največji izvozniki ne morejo preprečiti
podkupovanja v mednarodnih poslovnih transakcijah
JULIJ
o priprava uvodnika v knjigo za Estonijo/ TI Estonija o korupciji v medijih
(avtorica:Simona Habič)
o TI- kandidatura za financiranje osnovnega delovanja društva in priprava
projekta NRF (National Reserve Fund)
o priprava projekta NIS
o kako zaposliti v društvu- delavnica
o delo na zakonu o integriteti v javnem sektorju- član
o delo na pripravi projekta Excellence and Integrity in Public Procurement–
Transparentnost in integriteta pri javnih naročilih in izbor oseb za izvedbo
projekta
o odzivi na Partio – priprava tekstov
AVGUST
o delo na projektu Corruption And Sports / kandidatura na projekt z Italijani
o CEE TRUST – priprava predloga projekta Corruption In Ngo Sector
o 2 urni intervju s dr. predsednice Društva Integriteta - DFG Project Rule of Law
and Informal Institutions: Central Europe and Latin America in Comparative
Perspective University of Wurzburg
o
SEPTEMBER
o oblikovanje spletne strani
o priprava za projekt Excellence and Integrity in Public Procurement–
Transparentnost in integriteta pri javnih naročilih in izbor oseb za izvedbo
projekta
o priporočila k mehanizmu ocenjevanja implementacije in uresničevanja
Konvencije združenih narodov proti korupciji (UNCAC)- vladi smo poslali
priporočila
o srečanja s predstavniki veleposlaništev o korupciji v zasebnem sektorju
o delo z invalidi in možna sodelovanja
o prijava projekta Korupcija v nevladnem sektorju- izdelava brošure in knjige na
razpis na veleposlaništvo Nizozemske
o Priprava promocije: »Svetovno poročilo o korupciji 2009: korupcija in zasebni
sektor« kaže, da koruptivni posli povzročajo milijardno škodo, ogrožajo
globalno trgovino in posle, razvoj in kršitve potrošniških pravic.
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OKTOBER
o predsednica društva se udeleži letne skupščine TI v Berlinu 14. - 19. oktobra
o poziv za sestanek UO
o Društvo Integriteta vztraja pri vzpostavitvi mehanizma ocenjevanja
implementacije in uresničevanja Konvencije združenih narodov proti korupciji
(UNCAC)- sporočilo za javnost
o oblikovanje spletne strani
o priprava ideje Integrity pacts
o pridobivanje novih prostovoljcev
o delo prostovoljca na novih promo orodjih- facebook
o porazdelitev del in sodelovanje članstva- ideje kako aktivirati članstvo
o pripravo in objava orodij ti: corruption perception index, global corrupiton
barometer – tudi člani (prevod, osnovne teme, priprava dogodka)
o vključevanje v strategijo boja proti korupciji
o priprava projekta OLAF
o priprava projekta NIS
o obisk guvernerke Kanade ob obisku v Sloveniji
o poslovna srečanja s profesorji
o srečanje s sekretarko na MJU
o odzivi na afero Novartis
NOVEMBER
o priprava vsebinskega projekta za donacijo pri TI (Globalno poročilo o korupciji
2009 in prizadevanje za spremembe in vpliv na zakonodajo)
o pogovori UO za izvedbo projektov (NGO, FORUM, plan 2010 (prilivi in odlivi,
projekti, vizija, načrti za naslednjih 5 let po enoletnem delu)
o 17. november- novinarska konferenca, izjava za javnost, javna objava na
spletni strani CPI- corruption perception index – tudi člani - priprava dogodka
o Studio city, Žurnal o CPI in korupciji
o 24. november Občni zbor Društva
o priprava projekta Nevladne organizacije in korupcija
o razgovori za delo vodje pisarne
o oblikovanje spletne strani
o povezovanje z nevladno organizacijo K-Monitor na Madžarskem in dogovori za
izvedbo projekta o zaščiti prijaviteljev kaznivih dejanj korupcije in z njo
povezanih dejanj
o promocija društva na predavanjih (študentom na fakultetah, pomen civilne
družbe na področju boja proti korupciji)
o pridobivanje uglednih članov priprava projekta Excellence and Integrity in
Public Procurement– Transparentnost in integriteta pri javnih naročilih in izbor
oseb za izvedbo projekta
o priprava projekta Excellence and Integrity in Public Procurement–
Transparentnost in integriteta pri javnih naročilih in izbor oseb za izvedbo
projekta
o srečanje s predstavnikom svetovne banke
o sodelovanje z Inštitutom za kriminologijo – uporaba knjižnice
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o predavanje na Fakulteti varstvoslovje Univerze v Mariboru - o integriteti, delo
s prostovoljci, pridobivanje prostovoljcev
o Ustanovitev sekcije za izvršno izvedbo projekta Excellence and Integrity in
Public Procurement Transparentnost in integriteta pri javnih naročilih in izbor
oseb za izvedbo projekta
DECEMBER
o promocija v medijih in delo na prepoznavnosti (predvsem v začetku meseca,
ob mednarodnemu dnevu boja proti korupciji, vsi mediji, Delo, Dnevnik, Večer
itd..spletni mediji)
o iskanje donatorjev na prireditvah in organiziranih dogodkih
o iskanje donatorjev za izvedbo Foruma in projekta NVO in korupcija
o selitev v nove prostore
o srečanje s Char Mollison iz Univerze Hopkins o verodostojnosti delovanja
nevladnih organizacij in organizacijske strukture
o 9. december - mednarodni dan boja proti korupciji / predsednica društva /
organizacija in priprava Foruma o korupciji v gospodarstvu – Svet Evrope
o 10-12. december Izvedba projekta Nevladne organizacije in korupcija
(sofinancer veleposlaništvo ZDA)
o srečanje na KPK z ostalimi institucijami v zvezi s strategijo in akcijskim
načrtom in spremembami
o poziv članom za konkretne jasno razdelane predloge za dopolnitev in
izboljšanje resolucije o preprečevanju korupcije in za konkretne jasno
razdelane predloge za dopolnitev in izboljšanje akcijskega načrta ter predloge
za aktivnejšo vlogo naše organizacije skozi Resolucijo o preprečevanju
korupcije v okolju in družbi
o pridobivanje uglednih članov
o oblikovanje spletne strani
o dogovor z nevladno organizacijo K-Monitor na Madžarskem za izvedbo
projekta o zaščiti prijaviteljev kaznivih dejanj korupcije in z njo povezanih
dejanj v letu 2010
o podpis pogodbe o donatorstvu za prostore
o priprava »timeline« za 2010
o izobraževanje (javnega in zasebnega sektorja) skozi projekte
o priprava projekta OLAF
Priprava poslovnega načrta za 2010- 2012.
DOLGOROČNI CILJI / 2010-2012
-

povezovanje z drugimi društvi v Sloveniji in tujini
pridobivanje uglednih članov
promocija v medijih
promocija orodij in raziskovalnih orodij TI
polni član TI
delo na projektih
načrtno delo na področju osveščanja javnih in zasebni teles

16

KRATEK OPIS VPLIVOV NA DELOVANJE DRUŠTVA
Želje mednarodne skupnosti so bile velike in omogočili so nam izobraževanja, kar je
skupaj z našim entuziazmom pripeljalo do ustanovitve društva in delovanja na tem
področju.
Transparency International in druge skupnosti prepoznavajo, da je v Sloveniji
potrebno okrepiti nevladni sektor na tem področju delovanja društev v interesu
javnosti. V takem primeru postopka mednarodnega statusa delovanja bi morali v
državi društvu v javnem interesu tak status podeliti že prej. To bi Društvu v Sloveniji
omogočilo lažje delovanje in pridobitev pravic, ki jih imajo društva v javnem interesu
pred obdobjem zakonsko določenih dveh let.
Društvo do decembra 2009 ni imelo lastnih prostorov za delo, imeli smo le sedež.
Kljub težkim prizadevanjem nam ni uspelo zagotoviti sredstev za plačilo vodje
pisarne, dela, prostora, stroškov, stroškov telefona in ostalih materialnih stroškov, ki
so nastali kot smo si zadali. Tako v Sloveniji, tudi v tujini zaradi finančne krize ni bilo
dovolj posluha za donatorje za zagon naše organizacije.
Društvo je imelo težave s kandidaturami na javnih razpisih, saj ministrstva in resorji
težko prepoznavajo naše delovanje, ki ni vključeno v nabor tem za dodeljevanje
sredstev. Ne sodimo v noben resor, kar je zanimivo, naša ministrstva podpirajo le
mreženje oziroma grozde, ne pa konkretne projekte in delo z ljudmi. Imeli smo torej
težave z iskanjem ustreznih partnerjev na tem področju, saj so nas z ministrstev
odslovili, češ da nismo v njihovem resorju in da nismo v javnem interesu. Tudi
prostorov za predavanja in ostale aktivnosti nismo imeli in dobili kljub prošnjam
občinam, ministrstvom. Prostore smo dobili na fakultetah in pri Svetu Evrope ob
priložnosti, ki je bila s to institucijo povezana.
Zaradi pomanjkanja znanja pri razpisih smo v letu 2009 kandidirali le v partnerstvu z
mednarodno organizacijo TI in slovensko PIC- pravno informacijski center. Pripravili
smo več projektov v lastni režiji in promovirali orodja krovne organizacije, katere
člani bomo postali v letu
Na naše delovanje so imela delni vpliv nekatera veleposlaništva, ki so prisluhnila
našim težavam in nas v določenih aspektih delovanja tudi podprla tako finančno kot
vsebinsko, vendar zaradi recesije v skromnih oblikah in še to le materialne stroške
projekta.
Finančno nam obstoj zagotavlja lastno zbiranje sredstev, to pa je za prvo leto v tako
kratkem času pomenilo velik izziv. Finančno smo za samo izvedbo projektov dobili
sredstva, a za plačilo dela po projektu ne. Tako smo vsi delo po projektih opravili
brezplačno.
Na delovanje društva v letu 2009 je vplival Etični kodeks društva za etičnost javnega
delovanja – Integriteta, ki smo ga potrdili na občnem zboru 24.11.2009, izvolitev
novih članov in dopolnitev organov društva.
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Velik vpliv ima tudi odziv donatorjev, ki je zelo slab verjetno zaradi same dejavnosti,
ki jo opravljamo. Opazili smo, da se težko odločijo za donacijo, saj naša pogodba
vključuje tudi klavzulo o ravnanju v primeru korupcije in odstop od pogodbe.

POSEBNI DEL
3) POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN NAČINU URESNIČITVE V LETU
2009
Kot prostovoljci smo člani društva ob pomoči profesorjev in podpore javnosti,
medijev in institucij smo dosegli zadane cilje. Društvo je tako uresničilo večino
zadanih ciljev navedenih v poglavju »Kratek pregled dejavnosti društva« in
»Delovanje društva v letu 2009«. Realizirali smo celo več od pričakovanega, vendar
bodo dolgoročni rezultati vidni v letu 2010 -2012.
Edine
-

omejitve in neuresničeni cilji so bili:
pridobitev sredstev za osnovno delovanje (stroški, prostori)
zaposlitev ene osebe za vodjo pisarne
prešibak dialog s pristojnimi institucijami- ne sodimo v »noben« resor
težak preboj v tretjem sektorju

PROGRAMSKE SMERNICE ZA PRIHODNJE POSLOVNO LETO
2010 -2012
2010
o občni zbor marec 2010
o izvedba projekta 21.4.2010 Excellence and Integrity in Public Procurement–
Transparentnost in integriteta pri javnih naročilih in izbor oseb za izvedbo
projekta- financer- EK
o april/ maj izvedba dela projekta K-Monitor Anticorruption Watchdog Institute
for the whistleblowing project managed by Hungarian Civil Liberties Union
(TASZ)/ financer K-Monitor
o 15.4.2010 izvedba dela projekta Corruption interuption- Novosadska
novinarska škola / financer NŠNS
o Do 31.5.2010 izvedba projekta Korupcija v nevladnem sektorju- priprava
priporočil in smernic, brošura; financer materialnih stroškov- nizozemsko
veleposlaništvo
o Junij- junij 2011 izvedba projekta NIS-1 raziskava in analiza stebrov družbe
o april- polnopravni pristop k mednarodni organizaciji TI
o junij - kandidiranje na razpis skupaj s TI za projekt ALAC-advocacy legal
advice center
o junij- kandidatura na razpis v Sloveniji za vsebinske mreže
o kandidatura za sredstva za projekt Korupcija in mobing
o priprava mednarodne delavnice
o aktivno sodelovanje z mediji
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aktivno sodelovanje z veleposlaništvi
aktivno sodelovanje z javnim sektorjem- amandmaji na nov zakon
aktivno sodelovanje z zasebnim sektorjem- izobraževanje in delavnice
september, oktober: aktivno sodelovanje z zasebnim sektorjem- izobraževanje
in delavnice
januar- marec: OECD poročilo Foreign bribery report priprava
junij- promocija ti orodij (GCB)
september, oktober: aktivno sodelovanje z zasebnim sektorjem- izobraževanje
in delavnice
oktober: OECD in Slovenija- aktivnosti ob tem s poslovnim sektorjem in
veleposlaništvi
november- promocija ti orodij (CPI, GCR)
december – aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji

2011- 2012
o drugo leto izvedbe projekta NIS-2 priprava amandmajev in vplivov glede na
rezultate raziskave iz prvega leta
o izvedba ob uspešni kandidaturi na razpis v Sloveniji za vsebinske mreže
o izvedba ob uspešni kandidaturi na razpis za projekt Korupcija in mobing
o izvedba ob uspešni kandidaturi na razpis za projekt ALAC skupaj s TI
o aktivno sodelovanje z javnim sektorjem- amandmaji na nov zakon
o promocija društva v medijih
o kandidatura za sredstva za projekt Korupcija v zdravstvu
o januar-marec: OECD poročilo Foreign bribery report
o junij- promocija ti orodij (GCB)
o september, oktober: aktivno sodelovanje z zasebnim sektorjem- izobraževanje
in delavnice
o november- promocija ti orodij (CPI, GCR)
o december – aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji
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ZAKLJUČNI DEL

DATUM IN KRAJ SPREJETJA LETNEGA POROČILA
Letno poročilo je bilo sprejeto s sklepom Upravnega odbora 1.3.2010, v Ljubljani.
Sklep je del tega Poročila.
Letno poročilo je bilo potrjeno s sklepom Nadzornega odbora 4.3.2010, v Ljubljani.
Sklep je del tega Poročila.
Letno poročilo je potrdil in sprejel Občni zbor Društva Integriteta dne 18.3.2010.
___________________________________________________________________
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PODPISI ODGOVORNIH OSEB
1. stopnja: UPRAVNI ODBOR:
Podpis:

Datum:

Simona Habič,
predsednica društva
Integriteta
Matjaž Hanžek,
podpredsednik
Erik Brecelj,
izvoljeni član
Renata Jutriša,
blagajničarka
Robert Šumi,
sekretar društva

2. stopnja: NADZORNI ODBOR

Podpis:

Datum:

dr.Jurij Žurej
Franc Virtič
Igor Ivaškovič

3. stopnja: OBČNI ZBOR po statutu potrdi Poročilo o delovanju Društva
Integriteta v mesecu marcu 2010.
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