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I.

SPLOŠNI DEL

1. PREDSTAVITEV
INTEGRITETA

TRANSPARENCY

INTERNATIONAL

SLOVENIA

–

DRUŠTVA

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta (TI Slovenia) je prostovoljno,
nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v njem na različnih
področjih. TI Slovenia je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež TI Slovenia je v Ljubljani na naslovu Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Pečat TI Slovenia
vsebuje napis »Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta«. V pravnem
prometu TI Slovenia uporablja ime »Transparency International Slovenia – Društvo
Integriteta«.
Pri uresničevanju namena in ciljev TI Slovenia sodeluje pri različnih domačih in mednarodnih
projektih, opravlja raziskovalno delo in izdaja publikacije s področja svojega delovanja.
Poslanstva TI Slovenia so ozaveščanje, izobraževanje in varovanje javnega interesa skozi
vzpostavljanje integritete in transparentnosti v družbi.
Vizija TI Slovenia je sodelovanje ključnih akterjev pri oblikovanju sistema informiranja,
izobraževanja in varovanja javnega interesa v postopkih vzpostavljanja integritete in
transparentnosti v družbi.
TI Slovenia ima nadzorni odbor, upravni odbor, častno razsodišče in delovne skupine ter
sekcije. Delo društva je javno. Statut določa delovanje organov in delovnih teles.
1.1.1. Registracija društva
TI Slovenia je bil uradno registriran 2. 3. 2009 pri Upravni enoti Domžale.
1.1.2. Članstvo
TI Slovenia je član UNCAC in podpisnik Konvencije Združenih narodov proti korupciji. Je član
UNDOC – United nations office on drugs and crime (član enote NGO).
TI Slovenia je v letu 2010 postal 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
TI Slovenia je postal pridruženi član Transparency International marca 2009 in je
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pooblaščena podružnica v Sloveniji. Aprila 2010 je pridobil status National Chapter in
Formation, v juniju 2012 pa je društvo postalo polnopravni član Transparency International.
TI Slovenia je v letu 2015 ponovno potrdilo članstvo v Transparency International.
TI Slovenia je partner na različnih projektih z različnimi nevladnimi in neodvisnimi
organizacijami.
1.1.4. Namen in cilji društva
TI Slovenia namen in cilje svojega delovanja uresničuje z razvojem in izvajanjem
preventivnih programov za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o potrebah in pogojih
razvoja visoke ravni integritete v družbi, objektivnim ugotavljanjem dejanskega stanja na
področjih etike, integritete in korupcije v Republiki Sloveniji, zagotavljanjem strokovnih ter
pravnih podlag in nasvetov fizičnim in pravnim osebam pri vzpostavitvi mehanizmov
integritete v njihovem ožjem in širšem okolju, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo
preglednosti in učinkovitosti javnega in zasebnega sektorja, še posebej z nudenjem pomoči
žrtvam korupcije, spodbujanjem in organiziranjem njihovega sodelovanja z organi
preprečevanja, odkrivanja in pregona korupcijske kriminalitete ter pomoči pri varstvu prič s
tega področja.
Dejavnosti programov ozaveščanja TI Slovenia izvaja praviloma v obliki izobraževanja,
vzgoje in informiranja javnosti, fizičnih in pravnih oseb ter pristojnih državnih organov. Prav
tako izvaja raziskave o stanju etike, integritete in korupcije v družbi, sodeluje z vsemi
zainteresiranimi vladnimi in nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami, organizira in se
udeležuje vseh oblik izpopolnjevanja in informiranja, predavanj, okroglih miz in podobno.
Pripravlja različne delavnice, konference, seminarje in druge prireditve, povezane s
temeljnim namenom in cilji njegovega delovanja.
Dejavnosti programov nudenja pomoči žrtvam in pričam korupcije z namenom
zagotoviti alternativni pravni instrument državljanom, ki se soočajo s problemom korupcije,
TI Slovenia izvaja praviloma z uporabo vseh pravnih mehanizmov, ki so na voljo v civilnem
sektorju, vključno z nudenjem brezplačnega pravnega svetovanja. Prek teh dejavnosti pa
ugotavlja širše strukturne, institucionalne in pravne pomanjkljivosti sistema ter si prizadeva
za strateško zagovorništvo, ki prinaša sistemske rešitve in spremembe področne zakonodaje.
Osnovna področja dela so tesno povezana tudi z delovanjem, transparentnostjo,
neodvisnostjo, integriteto in dejavnostmi na področjih delovanja: javne uprave, lokalne
samouprave, okolja in okolijskih problematik, informacijske družbe, zdravja, kulture, športa,
gospodarstva, kmetijstva, prostorskega načrtovanja, regionalne politike, kohezijske politike,
civilne družbe, neodvisnih ustanov v državi, ustanov, povezanih z dostopom do informacij
javnega značaja, policije, tožilstva, ustanov, povezanih z izvedbo in pripravo javnih naročil,
političnih strank, ustanov, povezanih z zaščito žrtev in prijaviteljev kriminalnih dejanj, zaščito
žrtev in prijaviteljev korupcije, zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti, zasebnega
sektorja, javnega sektorja, človekovih pravic in s tem povezanih ustanov ter druge
dejavnosti.
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1.1.5. Poslanstvo, vizija in načela
Poslanstvo TI Slovenia je ozaveščanje, izobraževanje in varovanje javnega interesa skozi
vzpostavljanje integritete in transparentnosti v družbi.
Vizija TI Slovenia je sodelovanje ključnih akterjev pri oblikovanju sistema informiranja,
izobraževanja in varovanja javnega interesa v postopkih vzpostavljanja integritete in
transparentnosti v družbi.
TI Slovenia oblikuje državne, regionalne in globalne koalicije. Sodelujemo z vsemi
posamezniki in skupinami, z vsemi profitnimi in neprofitnimi korporacijami in organizacijami,
z vladnimi in mednarodnimi organizacijami, ki se posvečajo boju proti korupciji in se
ukvarjajo s preprečevanjem korupcije in vzpostavljanjem integritete. Smo ustvarjalci koalicije
v okviru politik in prioritet vladajočih teles. Obvezujemo se biti odprti, pošteni in odgovorni v
odnosih z vsemi osebami in organizacijami, s katerimi prihajamo v stik, z vsemi, s katerimi
delamo, in drug z drugim. Pri svojem delu smo demokratični, politično neopredeljeni in
strankarsko neopredeljeni. TI Slovenia se ukvarja z ugotavljanjem in analizo odgovornosti
oseb na vseh ravneh v primerih, v katerih bosta podkupovanje in korupcija zanesljivo
identificirana in ugotovljena. TI Slovenia 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 preučuje principe sodelovanja, decentralizacije, različnosti, odgovornosti in
transparentnosti. Stališča, ki jih zavzemamo, temeljijo na jasnih, objektivnih in profesionalnih
analizah in visokih standardih za opravljanje in izvajanje raziskav. Sprejemamo zgolj donacije,
finančna sredstva ali katera koli druga sredstva, ki ne ogrožajo ali omajajo naše zmožnosti
svobodnega, nepristranskega, natančnega in objektivnega dela. Zagotavljamo natančna
poročila o našem delu in dejavnostih v primernem časovnem okviru. Spoštujemo osnovne
človekove pravice in svoboščine ter spoštovanje tudi spodbujamo. Zavezani smo
vzpostavljanju in oblikovanju sodelovanja z drugimi tovrstnimi ali podobnimi nacionalnimi
organizacijami po svetu. Prizadevamo si za uravnoteženo in raznovrstno ureditev naših
delovnih in upravnih teles.
1.1.6. Javnost
Delo TI Slovenia in njegovih organov je javno. Svoje člane TI Slovenia obvešča s pravico
vpogleda članov v zapisnike organov društva; z vabili na seje organov društva; prek sredstev
javnega obveščanja. TI Slovenia obvešča širšo javnost o svojem delu prek svoje spletne
strani, socialnih medijev in sporočil za javnost, 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 TI Slovenia 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 TI Slovenia so članarina; darila in volila; dohodek iz dejavnosti društva in iz
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naslova materialnih pravic; prispevki sponzorjev in donatorjev; javna sredstva; drugi viri. Viri
dohodkov in finančno poslovanje so javni. 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 6. členu statuta društva in je povezana z namenom in cilji društva. Kot
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost
društva, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oz.
zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
1.1.8. Predstavitev vodstva in organov Transparency International Slovenia –
Društva Integriteta
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 TI 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, podporno članstvo ter častno članstvo,
medtem ko se v društvo lahko včlani tudi pravna oseba. Društvo je dopolnilo 4. člen statuta –
Namen in cilji, in sicer je bolj specifično opredelilo področje svojega poslovanja, prav tako pa
je na zahtevo Upravne enote dopolnilo 5. člen statuta, ki ureja pridobitno dejavnost društva.
Na izrednem občnem zboru septembra 2014 je TI Slovenia spremenil statut. Društvo je
uskladilo statut s spremembami področnega zakona. Društvo je spremenilo sedež društva, in
sicer na Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Prav tako je spremenilo ime društva, in sicer iz
»Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja« v »Transparency International Slovenia
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– Društvo Integriteta«. Zaradi mednarodnega članstva v Transparency International je
društvo v statut zapisalo obrazložitev, v kateri v 4. členu navaja, da so podlaga za delovanje
društva statut in drugi splošni akti, akti Transparency International ter veljavna zakonodaja.
TI Slovenia je spremenil tudi vizijo in poslanstvo. Zaradi pravnega svetovanja je statut
dopolnjen z aktivnostmi društva, ki se navezujejo na uporabo pravnih mehanizmov pri
nudenju pomoči žrtvam in pričam korupcije. TI Slovenia je v statut osvežil dolžnosti in
pravice rednih in podpornih članov ter na novo opredelil pogoje za izpis iz članstva društva.
Jasno smo zapisali tudi, kdaj nastopi mirovanje statusa rednega člana. Zaradi terminološke
primernosti smo spremenili besedno zvezo »občni zbor« z »zbor članov«.
V letu 2014 društvo ni ustanovilo nobene nove sekcije oziroma delovne skupine. V letu 2014
delujoče sekcije oziroma delovne skupine:
7. 1. 2010 – Sekcija za izvedbo projekta 2015 TI Progress Report on Enforcement Against
Foreign Bribery (partnerstvo s Transparency International).
V društvu so bili dejavni tudi študenti in prostovoljci, tako člani kot zunanji prostovoljci.
Sodelovanje z njimi je po vnaprejšnjem vabilu potekalo po potrebi glede na naloge. TI
Slovenia je študentom-prostovoljcem nudilo pridobitev novih znanj, izkušenj in referenc. Za
sodelovanje pri določenih dejavnostih so študenti prejeli plačilo, prostovoljci pa so svoje delo
opravljali brezplačno. Z njimi smo podpisali pogodbe o prostovoljskem delu, podpisali so
kodeks etike in sporazum o ne-razkrivanju podatkov.
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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 različnih področjih.
Simono Habič so iz Transparency International (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 polnopravnemu članstvu TI in vzpostavili
mreže stikov v slovenskem in mednarodnem okolju ter povabili tudi 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 člani Upravnega odbora in člani. Tako smo
opravili prvo promocijo Društva Integriteta, saj je bil obisk medijsko zelo odmeven, sploh za
novo društvo.
To nam je dalo nov zagon za resnejšo obravnavo področja in razvoja civilne družbe na
področju zmanjševanja škode zaradi korupcije v Sloveniji ter dviga zavesti državljanov o
integriteti in potrebni transparentnosti. Zato smo se odločili, da bomo v prihodnjih letih
društvo zagnali bolj resno in si postavili jasno vizijo, načela in cilje.
Poslanstvo TI Slovenia je ozaveščanje, izobraževanje in varovanje javnega interesa skozi
vzpostavljanje integritete in transparentnosti v družbi.
Vizija TI Slovenia je sodelovanje ključnih akterjev pri oblikovanju sistema informiranja,
izobraževanja in varovanja javnega interesa v postopkih vzpostavljanja integritete in
transparentnosti v družbi.
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. Delovali bomo kot ustvarjalci koalicije v okviru politik in prioritet vladajočih teles.
Obvezujemo se biti odprti, pošteni in odgovorni v odnosih z vsemi osebami in organizacijami,
s katerimi prihajamo v stik, z vsemi, s katerimi delamo, in drug z drugim. Pri svojem delu
bomo demokratični, politično neopredeljeni in strankarsko neopredeljeni. Društvo
Integriteta bo ugotavljalo in analiziralo odgovornost oseb na vseh ravneh v primerih, v
katerih 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 preučuje principe sodelovanja, decentralizacije, različnosti, odgovornosti in
transparentnosti. Stališča, ki jih bomo zavzemali, bodo temeljila na jasnih, objektivnih in
profesionalnih analizah in visokih standardih za opravljanje in izvajanje raziskav. Sprejeli
bomo zgolj donacije, finančna sredstva ali katera koli druga sredstva, ki ne bodo ogrozila ali
omajala naše zmožnosti svobodnega, nepristranskega, natančnega in objektivnega dela.
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Zagotovili bomo natančna poročila o našem delu in dejavnostih 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
raznovrstno ureditev naših delovnih in upravnih teles.
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 ustanovami, 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 dejavnosti – sem sodijo raziskava
Nacionalni sistem integritete in s tem povezane dejavnosti, 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 dejavno udejstvovali za zbiranje
finančnih sredstev iz naslova društva v javnem interesu – donacija 0,5 % dohodnine ter
zaprosili za brezplačne prostore v mestnih občinah Ljubljana in Kranj.
V začetku leta 2013 je društvo za 75-odstotni delovni čas za obdobje dveh let na podlagi
projektnega dela zaposlilo vodjo projektov in ga novembra 2013 zaposlilo za polni delovni
čas, prav tako na podlagi projektnega dela. Upravni odbor je v letu 2013 pripravil številne
projektne prijave ter še dodatno krepil dejavnosti in prepoznavnost društva v javnost.
Društvo je sprejelo finančni akcijski načrt za leto 2014 ter pripravilo celostni okvir za
korporativno članstvo. Pridobili smo poslovne prostore v Mestni občini Kranj, ki nam jih na
podlagi statusa društva v javnem interesu daje v brezplačni najem. Tudi v letu 2013 smo
izvedli kampanjo za zbiranje donacije 0,5 % dohodnine. Proti koncu leta 2013 smo se
povezali v civilno partnerstvo Odprimo 15 tez, pri čemer želimo skupaj s 14 organizacijami
civilne družbe odpreti dialog in dejavno prispevati k oblikovanju in sprejemanju
protikorupcijskih ukrepov.
Leto 2014 je bilo najbolj uspešno leto v zgodovini TI Slovenia, saj je za določen čas na podlagi
projektnega dela zaposlilo še dodatne 4 (skupaj 5) osebe. TI Slovenia je začel z izvedbo 3
novih projektov, s katerimi je v primerjavi z letom prej dodobra pridobilo na medijski
pokritosti in zvišalo prepoznavnost društva v javnosti. TI Slovenia je pridobil nove prostore in
se iz Kranja preselil v Ljubljano. Brezplačne prostore je zagotovilo Ministrstvo za pravosodje
za obdobje 5 let. Predstavili smo novo spletno stran, ki je uporabniku veliko bolj prijazna. TI
Slovenia si je močno prizadeval za strukturne reforme, predvsem na področju financiranja
političnih strank in volilnih kampanj, etičnega kodeksa poslancev Državnega zbora, dostopa
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do informacij javnega značaja, strategij in akcijskih načrtov s področja preprečevanja
korupcije, javnih naročil, uporabe IT-tehnologij in lobiranja.
Leto 2015 je za TI Slovenia predstavljalo prelomno leto, saj sta se zaključila 2 projekta,
medtem ko smo skupaj s partnerji prijavili rekordno število projektov (20), ki pa niso bili tako
uspešni kot tisti leto prej. Ob koncu leta sta TI Slovenia zapustila dva zaposlena (prenehanje
pogodbe in odpoved od pogodbe), medtem ko sta se pridružila dva nova zaposlena, kjer se
bo eden primarno ukvarjal s pridobivanjem sredstev s strani zasebnega sektorja. TI Slovenia
se je srečevala z izzivi pridobivanja sredstev za zaključitev projektov, zakar je pri krovni Banki
Koper najela kredit v višini 8.000,00 EUR. Ob koncu leta je društvo predstavilo obsežno
kampanjo zbiranja sredstev s strani javnosti, kateri učinki bodo vidni šele v drugi polovici leta
2016. Prav tako je društvo aktivno nastopilo z delom na področju zasebnega sektorja,
vzpostavitvi korporativnega članstva in promocije »Integritete na delu«. TI Slovenia je razvilo
delavnico na področju lobiranja za zasebni in javni sektor, vzpostavilo platformo Zakonodajni
monitor, medtem ko je nadaljevalo tudi delo na področju financiranja političnih strank in
volilnih kampanj, lobiranja, dostopa do informacij javnega značaja. TI Slovenia je v letu 2015
vodilo Center za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje, kjer je prejeli okoli 250
prijav korupcije in drugih neetičnih ravnanj. Uspeh centra TI Slovenia ocenjuje kot solidno,
saj se je zaradi nekaterih zunanjih dejavnikov učinek njegovega dela ni bil optimalen.

2.1.1. Delovanje društva v letu 2015
TI Slovenia si je tudi v letu 2015 prizadeval vzpostaviti stabilno delovanje civilne družbe na
področju preprečevanja korupcije in razvoja društva v nevladnem sektorju. Pomembne
naloge so bile tudi pridobivanje sredstev ter promocija in večanje prepoznavnosti društva, ki
se je zaradi pridobljenih sredstev iz prejšnjih let močno povečala. K temu so precej
pripomogli na novo zaposleni in spremenjen način dela organizacije. Dobri projekti, ki so
predpogoj kakovostnim dogodkom, so vsekakor pripomogli k večji prepoznavnosti – Center
za zagovorništvo in pravno svetovanje, poročilo Poziv k transparentnemu in etičnemu
lobiranju ter izvedba terenskega nadzora nad lokalnimi volitvami predstavljajo inovativne
pristope pri izvajanju funkcije »watch-dog«.
TI Slovenia je strateško sodeloval z Ministrstvom za javno upravo, Komisijo za preprečevanje
korupcije, informacijskim pooblaščencem itd., prav tako pa smo napore vložili za sodelovanje
z nevladnimi organizacijami. Spletno stran društva smo redno nadgrajevali in dopolnjevali in
tako omogočili uporabnikom bolj prijazno uporabo ter možnost seznanjanja z vsemi
aktualnimi informacijami v zvezi z delovanjem društva. Še vedno deluje spletna stran
www.integriteta.si, ki je zaradi objave nove (www.transparency.si) »archive stran«, medtem
ko smo predstavili novi spletni strani crinis.integriteta.si in spregovori.transparency.si. TI
Slovenia je prav tako začelo z objavo mesečnih novic (newsletter), ki so posredovana članom
in naročenim na novice vsak mesec. Proti koncu leta smo zaradi večanja transparentnosti
delovanja začeli objavljati podatke o stikih z odločevalci na spletni strani, dostopen je tudi
dokument v strojno berljivem formatu, ki javnosti omogoča obdelavo teh podatkov.
Medije smo v letu 2014 redno obveščali o vseh dogodkih in zanimivostih. Z njimi smo
vzpostavili dober stik ter postali medijsko bolj prepoznavni. Ob vsakem dogodku ali
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zanimivosti smo zaznali več objav v medijih. Nekateri mediji in oddaje, ki so v letu 2014
poročali o nas: STA, Pop TV, RTV SLO – Radio Slovenija, Val 202, Odmevi, Dnevnik,
Multimedijski center RTV SLO, 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 itd.
Predsednica društva in generalni sekretar sta bila novinarjem na voljo za novinarska
vprašanja in intervjuje, ki so jih pozneje objavili na televiziji, radiu, na spletu in v tiskani izdaji
medijev.
TI Slovenia je strateško sodeloval z Ministrstvom za javno upravo, Komisijo za preprečevanje
korupcije, informacijskim pooblaščencem in Računskim sodiščem. V letu 2014 smo si
dodatno prizadevali za povezovanja in sodelovanja z drugimi društvi v Sloveniji in tujini, prav
tako smo sodelovanje razširili na druge ustanove – Ministrstvo za notranje zadeve, CNVOS,
Inštitut Jožef Stefan, Mladinski ceh itd. Dejavno smo sodelovali s TI sekretariatom in TI stiki
drugih držav. Skupaj smo tudi pripravili projektne prijave, nekatere se navezujejo tudi na leto
2015.
V letu 2015 smo izvedli številne projekte in dejavnosti.
- Izvajali slovenske in evropske projekte in dejavnosti v sklopu projekta Speak up II,
Integrity pacts, Lifting the lid on lobbying – taking secrecy out of EU politics,
Transparency of local elections in Central and Eastern Europe, Erasmus+: Innovative
Approaches towards teaching anti-corruption in formal education, Transparent
legislative process, Local integrity system assessment in Ethical politica campaign –
between fiction and reality.
- Izvedli smo javno manifestacijo za zavrnitev predlaganega Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja, zbirali podpise s strani državljanov (936 podpisov), podali
konkretne pripombe za spremembo zakona in sodelovali v javnih diskusijah, ki so
privedle do zavrnitve predlaganih sprememb zakona.
- Enotna zasnova zakonodajne sledi z aplikacij Zakonodajni monitor, ki predstavlja
trdne temelje za nadgradnjo.
- Priprava priporočil za večjo transparentnost inšpekcijskih služb.
- Pripravili smo 3 kratke animirane filme in 1 animirano infografiko o etičnem in
transparentnem lobiranju.
- Zavzemali smo se za sprejetje etičnega kodeksa Državnega zbora.
- Razkrili smo kako se porablja denar v volilnih kampanjah na lokalni ravni v letu 2014.
- Izvedli smo aktivnosti v sklopu tedna integritete, kjer smo dijake peljali na ogled
institucij (Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča in Informacijskega
pooblaščenca), predstavili poročilo o nadzoru volilnih kampanj iz leta 2014, izvedli
javno debato z Igorjem E. Bergantom in izvedli Hackhathon za nadgraditev
Zakonodajnega monitorja.
- Izvajali dejavnosti za pridobitev direktnih donacij s strani državljanov in sredstev iz
naslova društva v javnem interesu – donacija 0,5 % dohodnine (jumbo plakati,
direktna pošta, elektronska pošta, Facebook).
- Trudili smo se vzpostaviti stabilno delovanje civilne družbe na področju
preprečevanja korupcije in se zavzemali za pridobitev financiranja s strani Ministrstva
za javno upravo, pri čemer smo poskušali tudi pri poslancih Državnega zbora.
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TI Slovenia je v sklopu etičnega zagovorništva začela z objavo stikov z odločevalci, s
katerim želi spodbuditi nevladne organizacije k proaktivni objavi zagovorniških akcij
in sprejemu celostne zakonodajne sledi.
Izvajali smo dejavnosti za ozaveščanje in s področja preventive.
TI Slovenia je več energije in časa namenila zagotavljanju sredstev za osnovno
delovanje, ki ne prihajajo iz projektnih, namenskih sredstev.
Z uporabo internetnih kanalov obveščanja smo uspešno promovirali naše delovanje v
javnosti.
Pripravili smo infografiko o korupcijskih tveganjih in pri javnih naročilih.
Še dodatno smo poskrbeli za uspešno prepoznavnost TI Slovenia v vladnem,
nevladnem in gospodarskem sektorju.
Dejavno smo sodelovali z neodvisnimi institucijami v Sloveniji, z Računskim sodiščem,
informacijsko pooblaščenko, Državno revizijsko komisijo, Ministrstvom za javno
upravo, Državnim zborom in drugim, medtem ko sodelovanje s Komisijo za
preprečevanje korupcije ni bilo najboljše.
Projektno smo sodelovali in se povezovali z drugimi društvi v Sloveniji in tujini.
Spoznavali smo delovanje slovenskih in mednarodnih organizacij s področja dela
društva.
Izvedli smo prvi krog testiranj metodologije in učnega načrta med dijaki v dveh
srednjih šolah.
Skupaj z Ministrstvom za zdravje smo prijavili skupen projekt za uporabo Pakta
integritete v enem izmed razpisov v obdobju 2016-2020.
Izvedli smo konferenco o Transparentni porabi javnih sredstev.
Skozi Center za zagovorništvo in pravno svetovanje smo zagotovili bazo
prostovoljcev, ki so pomagali pri izvajanju nalog centra in si s tem nabirali izkušnje.
Zaznati gre precejšnjo fluktuacijo prostovoljcev.
TI Slovenia je podala celostna priporočila za spremembo Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Akcijskega
načrta o boju proti korupciji in drugih. Prav tako je potekalo konstantno spremljanje
izvajanja te zakonodaje.
Povezali smo se z nevladnim sektorjem v Sloveniji – krepitev celotnega sektorja za
boljšo vzpostavitev integritete in transparentnosti v družbi.
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.
Vse dejavnosti smo predstavili javnosti in so javno dostopne na www.integriteta.si,
www.transparency.si,
www.zakonodajni-monitor.si,
nis.integriteta.si,
crinis.integriteta.si, spregovori.transparency.si

Dejavnosti, ki jih v letu 2015 nismo uspeli izvesti in jih nameravamo izvesti v letu 2016:
- zagotoviti raznoliko financiranje društva,
- vzpostaviti korporativno članstvo,
- vzpostaviti stabilno delovanje na področju dela z zasebnim sektorjem (business
integrity),
- fundraising,
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vzpostavitev dobre mreže znanja in strokovnjakov po področjih.

V letu 2016 bo TI Slovenia sprejela novo strategijo 2020, ki bo izpostavljala okrepljeno delo z
zasebnim sektorjem, katerih zametke smo postavili v letu 2015. Okrepljeno bomo nadaljevali
delo z mladimi in s srednjimi šolami, s prijavitelji in žrtvami korupcije, močno bomo povečali
aktivnosti na področju javnih naročil in uporabe orodij za boj proti korupciji (Pakti
integritete). Izvedli bomo prvo raziskavo, ki se bo osredotočila na lokalno samoupravo in si
prizadevali izvesti širši pregled transparentnosti občin v Republiki Sloveniji. TI Slovenia želi
nadaljevati aktivnosti spodbujanja implementiranja celostne zakonodajne sledi z uporabo IT
orodij, kot tudi predstaviti novo IT orodje za dostop do informacij javnega značaja. Želimo si
še boljšega sodelovanja z deležniki in sistemskih sprememb na področju preprečevanja
korupcije, vzpostavljanja integritete, transparentnosti in odgovornosti. Na podlagi naših
priporočil želimo spremembe zakonskega okvira ter drugih predpisov na področjih, ki to
nujno potrebujejo. TI Slovenia si bo še naprej zavzemala za sistemsko ureditev financiranja
področja demokracije, vladavine prava, transparentnosti in preprečevanja korupcije. Pri
vsem tem, pa TI Slovenia ne bo zanemarila področij na katerih se je aktivno udejstvovala v
zadnjih 6. letih.
PROJEKTI IN DEJAVNOSTI V LETU 2015
V letu 2015 je TI Slovenia izvedlo več projektov in raziskav, med katerimi se nekateri projekti
nadaljujejo tudi v letu 2016:
- Poročilo o implementaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih
uslužbencev v mednarodnem poslovanju, mednarodna raziskava, Transparency
International;
- Lifting the lid on lobbying – taking secrecy out of EU politics, mednarodna raziskava,
projekt podpira Evropska Komisija, Transparency International;
- Transparency of local elections in Central and Eastern Europe, izvedba terenskega
nadzora lokalnih volitev, Evropska Komisija;
- Innovative Approaches towards teaching anti-corruption in formal education
(Erasmus+), projekt podpira Evropske komisije z namenom izobraževanja
srednješolskih profesorjev in dijakov;
- Integrity pacts, predstavitev protikorupcijskega orodja pri porabi javnih sredstev,
Evropska Komisija, Transparency International;
- Transparent legislative process, uporaba IT orodij za večjo transparentnost
zakonodajnega postopka, Open Society Fundation;
- Local integrity system assessment, nacionalna raziskava, Open Society Fundation;
- Ethical politica campaign – between fiction and reality, nacionalni projekt o nadzoru
lokalnih volitev, US Embassy;
- Speak Up II, projekt podpira Evropska Komisija, mednarodni projekt koordinira
Transparency International.
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NAJPOMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI PO MESECIH V LETU 2015
JANUAR
-

Začetki priprave izvedbe raziskave Foreign bribery report (FBR) 2015 in projekta
Transparent legislative process.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Izvedba predavanja za študente Pravne fakultete v Ljubljani.
TI Slovenia je pomagala RTVSLO pri pripravi scenarija za animiran film Tilen in
korupcija.
Zavzemanje za sprejetje kodeksa etike v Državnem zboru in sporočilo za javnost
TI Slovenia je skupaj z Ministrstvom za javno upravo pripravilo infografiko s katero
želimo približati zakonske zahteve javnim uslužbencem in funkcionarjem.
Izvedba samoevalvacije za projekt Financiranje političnih strank in volilnih kampanj.
Srečanje projektne vodje in pravne svetovalke v Berlinu v sklopu projekta Speak up II.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

FEBRUAR
-

V okviru projekta Erasmus+ je potekalo srečanje v Budimpešti s projektnimi partnerji.
Oddani komentarji na sprejemanje strategije javne uprave 2020.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Sporočilo za javnost o transparentnosti poslovanja bank, DUTB in bančni luknji.
Udeležba in javni nastop na konferenci o sprejemu sporazuma TTIP.
Udeležba in javni nastop na konferenci o javnih naročilih.
Udeležba na strokovnem srečanju o uporabi Paktov integritete v Berlinu.
Zavzemanje za sprejetje kodeksa etike v Državnem zboru.
Udeležba na srečanju Act tank.
Izvajanje raziskave FBR 2015.
Prijavljanje projektov;
Medijske aktivnosti.

MAREC
-

Izbor ponudnika storitev za izdelavo animiranih filmov.
Potekal je redni zbor članov društva.
Začetki promocije Paktov integritete.
TI Slovenia se je odzvalo na poročilo GRECO o stanju na področju sodstva, tožilstva in
poslancev.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
V sklopu projekta Speak up II se je vodja projekta udeležila izmenjave dobrih praks na
Češkem.
Zavzemanje za sprejetje kodeksa etike v Državnem zboru.
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Objavljen blog za Sunlight fundation – kdovpliva.si
Generalni sekretar se je udeležil seje odbora za notranje zadeve, na kateri je podprl
sprejem sprememb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Društvo se je odzvalo na honorarje visokošolskih učiteljev.
TI Slovenia je podalo sporočilo za javnost o razkritju afere Swissleaks in izpostavilo
pomen preiskovalnega novinarstva ter odprtih podatkov.
Sodelovanje generalnega sekretarja na okrogli mizi na RTVSLO3.
Potekala je delavnica na področju delovanja z zasebnim sektorjem v Berlinu, ki se jo
je udeležil generalni sekretar.
Udeležba zaposlene na usposabljanju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

APRIL
-

-

Izvedba delavnice o lobiranju za študente Pravne fakultete v Ljubljani – ELSA.
Predstavitev mednarodnega poročila o lobiranju.
Promocija Paktov integritete.
Udeležba zaposlenih na mednarodnem kongresu javnega naročanja, kjer smo
predstavili Pakte integritete.
Predstavitev mednarodnega poročila o Lobiranju v 19 EU država.
Generalni sekretar se je na pobudo Alter EU udeležil okrogle mize v EU
Parlamentu in predstavil stanje lobiranja v Sloveniji.
Izvedba delavnice za zbiranje sredstev.
Zaposlena TI Slovenia se je na pobudo Policije RS udeležila delavnice THEMIS Goljufije na škodo Evropske unije – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,
ter predstavila delovanje Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno
svetovanje.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Udeležba zaposlene na usposabljanju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Udeležba vodje projekta na konferenci v sklopu projekta Lifting the lid on
lobbying v Berlinu.
Sestanki z evropskimi poslanci v Bruslju na temo objave lobističnih stikov.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

MAJ
-

Udeležba vodje projekta na konferenci v sklopu projekta Pakti integritete v
Bruslju.
Promocija Paktov integritete.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Sodelovanje generalnega sekretarja na informativni oddaji na Planet TV.
Društvo je izvedlo komunikacijski trening skupaj z regionalno koordinatorico.
Oddani komentarji na spremembe Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja.
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Izvedba aktivnosti za reakreditacijo društva pri Transparency International.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

-

Udeležba vodje projekta na zaključni konferenci v sklopu projekta »Lifting the lid
on lobbying« v Vilni.
Promocija Paktov integritete.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Izvedba aktivnosti za reakreditacijo društva pri Transparency International.
Udeležba zaposlene na dnevih javnega prava.
Generalni sekretar se je na pobudo Ministrstva za finance udeležil Konference o
zaščiti finančnih interesov EU in predstavil uporabo Pakta integritete.
Predstavitev platforme Zakonodajni monitor in animiranih filmov.
Izvedba delavnice za novinarje, kjer smo izpostavili pomen odprtih podatkov in
prikazali delovanje platforme Zakonodajni monitor.
Predstavitev nove donacijske strani društva.
Predstavitev priporočil za odločevalce – Dostop do informacij javnega značaja.
Vodja projekta in pravna svetovalka sta se udeležili projektnega srečanja v Bruslju.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

JUNIJ

-

JULIJ
-

Sporočilo za javnost o uspešnosti promocije Paktov integritete.
Vodja projekta in pravna svetovalka se udeležita »best practice exchange« v Bosni.
Udeležba na nočni desetki s stojnico.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Izvedba aktivnosti za reakreditacijo društva pri Transparency International.
Izvajanje nadgradenj na zakonodajni monitor.
Prizadevanja za sistemsko ureditev financiranja področja demokracije, vladavine
prava in preprečevanja korupcije.
Delavnica v sklopu projekta Erasmus+ v Ljubljani.
Priprava delavnice za lobiranje za javni sektor.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

AVGUST
-

Izvajanje nadgradenj na zakonodajni monitor.
TI Slovenia se je odzvala na ugasnitev aplikacije Supervizor.
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Računsko sodišče je objavilo poročilo revizije volilne kampanje dr. Fištravca, ki jo je
izvedlo na pobudo TI Slovenia in mu izdalo negativno mnenje. TI Slovenia se je
odzvala na ugotovitve.
TI Slovenia je s sporočilom za javnost izpostavila kršite Republike Slovenije o
mednarodnih zadevah na področju boja proti korupciji.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

SEPTEMBER
-

Udeležba generalnega sekretarja na Letnem srečanju Transparency International v
Maleziji.
Priprava in oddaja komentarjev in priporočil na spremembe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
TI Slovenia je finančnemu ministru dr. Dušanu Mramorju poslalo pismo glede urejanja
področja davčne transparentnosti podjetij v EU.
TI Slovenia se je odzvala na aktualne dogodke o izogibanju razpisov, ki manjšajo
transparentnost porabe javnih sredstev.
Izvajanje nadgradenj na zakonodajni monitor.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Poslali smo sporočilo za javnost o sprejemanju kodeksa etike Državnega zbora.
Generalni sekretar se je udeležil konference Open Government Partnership v Gruziji
in predstavil platformo zakonodajni monitor.
Udeležba na Festivalu lupa s stojnico.
Javna manifestacija na Dan pravice vedeti za zavrnitev predlaganih sprememb Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja, predstavitev priporočil.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

OKTOBER
-

Udeležba vodje projekta na Dnevu odprtih podatkov, kjer je predstavil platformo
zakonodajni monitor.
TI Slovenia je javno pozvala k zaščiti prijaviteljev in resnim ukrepom proti korupciji v
zdravstvu
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Začetki izvajanja delavnic v srednjih šolah v sklopu projekta Erasmus+.
Generalni sekretar se je udeležil mednarodne fundraising konference v Bratislavi.
Društvo si je prizadevalo za ureditev financiranja področij demokracije, vladavine
prava, preprečevanja korupcije.
Potekalo je prvo srečanje delovne skupine za spremembo Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
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Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

NOVEMBER
-

-

Generalni sekretar je objavil blog post za Sunlight fundation o zakonodajnem
monitorju.
Nadgrajevanje platforme zakonodajni monitor.
Začetki izvajanja delavnic v srednjih šolah v sklopu projekta Erasmus+.
TI Slovenia se je v Državnem zboru uspešno prizadevalo za zavrnitev sprememb
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki bi omogočal zaračunavanje
stroškov dela.
TI Slovenia je organiziralo nacionalno konferenco: Transparentnost porabe javnih
sredstev.
TI Slovenia je predstavila priporočila za večjo transparentnost inšpekcijskih služb.
Intenzivne aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

DECEMBER
-

-

-

Izvedba aktivnosti v tednu Integritete (hackathon, predstavitev poročila o nadzoru
lokalnih volitev 2014, obisk dijakov v javnih institucijah, generalni sekretar je
predstavil zakonodajni monitor in izsledke raziskave o lobiranju na posvetu v
Državnem svetu, organizirali smo debatni večer z Igorjem E. Bergantom).
TI Slovenia je z javnim pismom in več kot 28 podpisniki organizacij, medijev in
posameznikov, pozvalo poslance Državnega zbora k zavrnitvi amandmaja k
spremembi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki bi omogočil
zaračunavanje stroškov dela.
Prostore TI Slovenia je obiskal ambasador ZDA.
Izvajanje fundraising aktivnosti.
Prijavljanje projektov.
Medijske aktivnosti.

Ostale dejavnosti prek leta
-

Sodelovanje s TI sekretariatom in drugimi TI po svetu.
Aktivno udejstvovanje za pridobitev finančnih sredstev iz naslova društva v javnem
interesu – donacija 0,5 % dohodnine.
Udeležba na dogodkih in prireditvah.
Koordinacija dela prostovoljcev.
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Vzpostavljanje dobrih odnosov in sodelovanja z vladnimi in nevladnimi organizacijami,
zasebnim sektorjem in drugimi ustanovami (sestanki in srečanja).
Promocija TI Slovenia in aktivnosti.
Iskanje in pridobivanje sredstev.
Oblikovanje spletne strani, objave na facebooku, twitterju, LinkedInu in Youtubu.
Pregledovanje razpisov in prijave na razpise.
Spremljanje in odzivanje na zakonodajo.
…

CILJI OD 2013–2015
V letu 2012 smo v društvu sprejeli strategijo delovanja in finančno strategijo za obdobje
2013–2015, v letu 2013 pa smo zadnjo nadgradili z načrtoma pridobivanja finančnih sredstev
v letu 2014 in 2015. Ta sta že pripomogla k razvoju društva, medtem ko bo za trajnost
delovanja treba sprejeti novo strategijo 2016–2020, ki je že v pripravi in jo bo upravni odbor
sprejel v začetku leta 2016.
Cilji v 2013–2015
-

-

-

-

Do konca leta 2015 bo TI Slovenia okrepil svoje institucionalne in tehnične
zmogljivosti za razvoj in izvajanje svojega poslanstva in dela.
Do konca leta 2015 bo TI Slovenia povečal 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. Med letoma 2013 in 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, natančneje za otroke (7–12 let) in mlade (15–20 let), ter izobraževanje
mladih o pomembnosti etičnega delovanja, preprečevanja korupcije in integritete v
družbi.
Med letoma 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 prek informiranja in dejanskega
zagotavljanja pomoči.
Sprememba politik in osveščanje javnosti – dialog z javnimi in državnimi ustanovami
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.
Dejavnosti 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.
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-

Spremljanje implementacije Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja in drugih področnih zakonov, in drugih.
Razvoj spletne platforme in njeno uporabo za doseganje ciljev društva.

Pri vrednotenju ali je društvo uspelo doseči vse zgoraj navedene cilje, je TI Slovenia ugotovil,
da je bila velika večina cilje v obdobju 2012-2015 celo presežena. Tukaj gre izpostaviti
krepitev institucionalne in tehnične zmogljivosti, saj je bilo konec leta 2015 za določen in
skrajšan delovni čas zaposlenih 5 oseb. TI Slovenia je uspela močno preseči število deležnikov
v primerjavi z letom 2012, se predstaviti kot relevanten sogovornik na področju lobiranja,
financiranja političnih strank in volilnih kampanj, izobraževanja dijakov in profesorjev,
pomoči žrtvam in pričam korupcije, pripravi sistemskih priporočil, javnih naročil in podobno.
Medijska prepoznavnost TI Slovenia se je v zadnjih 4 letih močno dvignila, medtem ko
ugotavljamo, da pa društvo še ni dovolj prepoznano v javnosti. Prav tako TI Slovenia ni
uspela doseči cilja sodelovanja z zasebnim sektorjem in vzpostavitvi korporativnega članstva.
Temu je bilo tako predvsem zaradi kadrovske in finančne podhranjenosti. Sodelovanje z
zasebnim sektorjem pa ostaja ena izmed ključnih prioritet v obdobju 2016-2020.
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KRATEK OPIS VPLIVOV NA DELOVANJE DRUŠTVA
Transparency International in druge skupnosti prepoznavajo, da je treba v Sloveniji okrepiti
nevladni sektor na tem področju delovanja.
V letu 2015 je TI Slovenia še vedno opažal, sicer v veliko manjšem obsegu, slabšo javno
podobo zaradi sodelovanja predsednice društva pri izbiri predsednika in namestnikov
Komisije za preprečevanje korupcije v letu 2014, kar pa splošno gledano ni vplivalo na
delovanje TI Slovenia in povezovanje z deležniki. TI Slovenia se je na obtožbe odzvalo in svoje
videnje jasno utemeljilo. Prav tako je bilo društvo deležno nekaterih kritik zaradi organizacije
konference o Transparentni porabi javnih naročil, kjer so se Informacijska pooblaščenka in
nekateri novinarji časopisne hiše Delo, pritožili nad sodelovanjem društva z Ekonomsko
fakulteto (EF) v Ljubljani, saj je slednja nezakonito izplačevala honorarje in dodatke
profesorjem. TI Slovenia je jasno izpostavila, da je organizacija konferenci v popolni domeni
TI Slovenia in podjetja Bonorum, EF pa je zgolj na brezplačno uporabo dala prostore in
pogostitev. Prav tako je bilo ves čas iz naših javnih nastopov in stališč v sporočilih za javnost
jasno razvidno, da se s stališči EF, ki se nanašajo na omenjeno problematiko, ne strinjamo in
jo zavračamo. Ravno zaradi tega se je TI Slovenia pri organizaciji konference odločili, da je
eden izmed namenov konference soočiti mnenja o spornih okoliščinah na enem mestu, kjer
bodo vsi deležniki vključno s povabljenimi imeli možnost predstaviti svoje gledišče.
Informacijska pooblaščenka je sodelovanje na konferenci zavrnila.
TI Slovenia je v 2015 sodeloval v mednarodnem okolju in se izobraževal na različnih
področjih. Več kot kadar koli prej smo bili prisotni v tujini, saj se je generalni sekretar med
drugim udeležil dogodka v Evropskem parlamentu in konferenci Open Government
Partnership, kjer je predstavil aktivnosti TI Slovenia. Zaposleni so se udeleževali srečanj po
Evropi in si izmenjevali dobre prakse (predvsem v sklopu Centra za zagovorništvo,
informiranje in pravno svetovanje), ter se izobraževali na področju sodelovanja z zasebnim
sektorjem in pridobivanja sredstev s strani javnosti. Kljub okrepljenim prizadevanjem še
vedno ni uspelo zagotoviti sistematičnega financiranja za področje delovanja nevladnih
organizacij (demokracija, vladavina prava in preprečevanje korupcije), saj se odločevalci
temu resnično upirajo. TI Slovenia ni uspela zbrati dovoljšnih sredstev za sofinanciranje in
zaključitev vseh projektov, zato je bila prisiljena pri Banki Koper najeti kredit v višini 8.000,00
EUR. To je posledica velikega napredka društva v letu 2014 in pomanjkanja alternativnih
virov financiranja. TI Slovenia je konec leta 2015 zaposlila »Fundraiserja«, katerega primarna
naloga je pridobivanje osnovnih sredstev s strani zasebnega sektorja in posameznikov. Kljub
oteženi finančni situaciji je TI Slovenia uspel zagotoviti sorazmerno velik napredek v smislu
izvedbe dejavnosti, financ in zmogljivosti društva. Z vse večjo prepoznavnostjo in vidnimi
rezultati našega dela, društvo zaznava pozitivne premike in z optimizmom zre v prihodnja
leta, tudi na področju pridobivanja osnovnih sredstev. Napram določenemu napredku
Slovenija v zadnjih 8 letih, vzpostavljanje transparentnosti in integritete ter izvajanje
preventivnih mehanizmov za preprečevanje korupcije ostaja eno izmed glavnih prioritet
Republike Slovenije. TI Slovenia si nadeja okrepljenega sodelovanja z deležniki.
Društvo se je v nasprotju s prejšnjimi leti prijavljalo tudi na domače razpise, čeprav
ministrstva in resorji težko prepoznavajo naše delovanje, ki ni vključeno v nabor tem za
dodeljevanje sredstev. TI Slovenia je v letu 2015 skupaj s projektnimi partnerji prijavilo na
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več kot 20 projektnih konceptov, vendar je bila uspešnost manjša kot leto prej, saj smo dobili
zgolj 4 pozitivne odgovore (2 odgovora še čakamo). Kljub sprejetju Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije, ki omogoča financiranje nevladnih organizacij s strani Komisije za
preprečevanje korupcije, ter kljub statusu društva v javnem interesu in polnopravnemu
članstvu Transparency International pa še vedno nismo uspeli vzpostaviti baze financiranja
osnovnega delovanja naše dejavnosti, kot omenjeno v poročilu zgoraj. Trudili smo se
spremeniti proračun za leto 2016 in 2017, ki bi namenil več sredstev, vendar smo bili pri tem
zaradi pomanjkanja politične volje, neuspešni.
Leta 2015 je bilo v TI Slovenia redno za določen čas zaposlenih 5 oseb. 1 zaposlena (vodja
projekta) je dala odpoved od delovnega razmerja, eni osebi pa je prenehala pogodba o
zaposlitvi. Na novo smo zaposlili vodjo projektov in raziskovalca. Razširili smo naše delovanje
in izvedli več projektov ter aktivnosti kot leta pred tem. Širili smo bazo znanja in izkušenj ter
sodelovali s številnimi domačimi in mednarodnimi deležniki. V letu 2015 smo izvedli najbolj
obsežno kampanjo zbiranja finančnih sredstev prek dohodnine in direktnih donacij, uspeh bo
znan šele v drugi polovici leta 2016.
V sklopu Centra za zagovorništvo in pravno svetovanje smo prejeli več kot 250 nezakonitih
ali neetičnih prijav, okrepili delovanje na sistemskih spremembah, ter prvič uspešno
kandidirali na razpisu z ministrstvom pri uporabi paktov integritete v praksi. Društvo je
pripravilo celostni koncept za sodelovanje z zasebnim sektorjem in pripravilo več delavnic s
katerim proti plačilu izvaja storitve. Tako smo za podjetje R.U.R. izvedli storitve delavnic za
zasebni sektor in uporabo Paktov integritete v znesku 3.000,00 EUR, znesek pa še ni izčrpan v
celoti.
POSEBNI DEL
3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN NAČINU URESNIČITVE V LETU 2015
Društvo je ob pomoči članov in prostovoljcev, profesorjev, podpore javnosti, medijev in
ustanov doseglo skoraj vse zadane cilje, navedene v poglavju Kratek pregled dejavnosti
društva in v večini primerov preseglo zadane cilje strategije 2012 - 2015.
Tako smo v letu 2015 imeli 5 redno zaposlenih za določen čas prek projektnega dela,
nadaljevali smo z izvedbo že tekočih projektov (Speak Up II, Nadzor lokalnih volitev,
lobiranje, financiranje političnih strank in volilnih kampanj ter nadzor lokalnih volitev,
Erasmus+ - izobraževanje dijakov in profesorjev), in začeli z novimi projekti s področja javnih
naročil, lokalne samouprave in področja IT tehnologij. Poskušali smo vzpostaviti korporativno
članstvo, ki pa zaradi spleta okoliščin še ni popolnoma zaživelo. Nadaljevali smo izvedbe
predlogov reform, ki smo jih identificirali v preteklosti, prav tako smo razširili naše delovanje
in aktivnosti na številna druga področja. Društvo je vedno bolj dejavno pri podajanju
komentarjev in predlogov odločevalcem za izboljšanje zakonodajnega okvira, strategij in
pravilnikov ter pri zavzemanju za sistemsko financiranje nam podobnih nevladnih organizacij.
V letu 2015 je društvo zaradi številnih organizacijskih sprememb namenilo veliko napora v
normalno obratovanje društva, vključno z iskanjem alternativnih virov financiranja.
Področja, ki jim bo v prihodnosti treba nameniti še več napora:
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II.

pridobitev sredstev za osnovno delovanje (stroški, delna zaposlitev vodje društva in
fundraiserja);
vzpostavitev korporativnega članstva in sodelovanja z zasebnim sektorjem;
povezovanje in sodelovanje s ključnimi deležniki;
pridobivanje sredstev za sofinanciranje tekočih projektov;
pridobivanje sredstev s strani državljanov;
prijava na evropske razpise večjih vrednosti;
prijava na slovenske razpise skupaj z deležniki;
povečanje strokovnosti na posameznih področjih dela.

PROGRAMSKE SMERNICE ZA PRIHODNJE POSLOVNO LETO 2016–2017

2016/2017
Programske smernice TI Slovenia bodo navedene v Strategiji TI Slovenia 2016–2020, ki bo
pripravljena v prvi polovici leta 2016, in bo izpostavljala naslednja področja dela:
-

-

Nadzor nad porabo javnih sredstev v zdravstvu (javna naročila, honorarji, koncesije).
Nadzor nad procesi odločanja (lobiranje, zakonodajna sled, volitve, transparentnost
postopkov, ujetost države).
Nadzor nad delovanjem javnih institucij (izvajanje nalog »watch dog« organizacije).
Transparentnost lastništva (kapitalski tokovi, privatizacija, utaja davkov, pranje
denarja, davčne oaze).
Izobraževanje vseh sfer družbe (mladi, javni in zasebni sektor, javnost).
Intenzivirati delovanje na področju zasebnega sektorja (Integriteta na delu,
korporativno upravljanje, korporativno upravljanje).
Zagotavljati podporo žrtvam in pričam korupcije, prijaviteljem korupcije
(whistleblowers), novinarjem, aktivistom in ostalim prek informiranja in dejansko
zagotavljanje pomoči (Advocacy and legal advice centre – ALAC).
Financiranje političnih strank in volilnih kampanj ter izvajanjem nadzora nad
področjem.
Povezovanju z glavnimi deležniki in nevladnimi organizacijami pri vzpostavljanju višje
integritete, transparentnosti in odgovornosti v družbi.
Izvajanje zagovorništva na javnih politikah s področja delovanja TI Slovenia.
Aktivno sodelovanje z mediji, veleposlaništvi, javnim in zasebnim sektorjem.

II-24

ZAKLJUČNI DEL
III.

DATUM IN KRAJ SPREJETJA LETNEGA POROČILA

Letno poročilo je bilo sprejeto s sklepom Upravnega odbora 4. 3. 2015 v Ljubljani. Sklep je
del tega Poročila.
Letno poročilo je bilo potrjeno s sklepom Nadzornega odbora 18. 3. 2015 v Ljubljani. Sklep je
del tega Poročila.
Letno poročilo je potrdil in sprejel Zbor članov Transparency International Slovenia – Društva
Integriteta 18. 3. 2015.
___________________________________________________________________
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IV.

PODPISI ODGOVORNIH OSEB – SKLEP UPRAVNEGA IN NADZORNEGA ODBORA

1. stopnja: UPRAVNI ODBOR 4. 3. 2015
Podpis:

Datum:

Simona Habič,
predsednica

Vid Doria,
generalni sekretar

Katja Arzenšek Konjajeva
izvoljena članica

2. stopnja: NADZORNI ODBOR 18. 3. 2015
Podpis:

Datum:

Katarina Brvar Strnad

Katja Meško

Urban Satler

3. stopnja: ZBOR ČLANOV po statutu potrdi Poročilo o delovanju Transparency
International Slovenia – Društva Integriteta 18. 3. 2015 po zapisniku 18. 3. 2015

V Ljubljani, 18. 3. 2015
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