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I.

SPLOŠNI DEL

1. PREDSTAVITEV TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA – DRUŠTVA
INTEGRITETA
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;
- Polnopravno članstvo Transparency International, 2012.

I-5

1.1.3. Mednarodno članstvo/partnerstvo
TI Slovenia je postal pridruženi član Transparency International marca 2009 in je
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 Sekretariat je v letu 2015 ponovno potrdilo članstvo Transparency International Slovenia.
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,
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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.
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
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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
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 –
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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
– 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«.
Društvo v letu 2016 ni imelo posebnih delujočih sekcij oziroma delovnih skupin.
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. Od
leta 2008 do 2012 je TI Slovenia pretežno delala na prostovoljni bazi in svoj fokus usmerjala v
iskanje projektnih sredstev in iskala svoje mesto v Sloveniji. Potrebni ukrepi so bili sprejeti,
da je lahko društvo postalo polnopravni član Transparency International. Aprila 2010 je
društvo pridobilo status National Chapter in Formation, v juniju 2012 pa je postalo
polnopravni član Transparency International. Transparency International je TI Slovenia v letu
2015 ponovno potrdil polnopravno članstvo.
V začetku leta 2013 je društvo redno zaposlilo prvega zaposlenega, ki se je pretežno ukvarjal
z implementacijo projektov in iskanju novih finančnih sredstev za delovanje društva. Iz
Kranja smo pisarno preselili v Ljubljano in v obdobju enega leta in pol se je ekipa zaposlenih
razširila na 5 oseb.
Do leta 2016 so se aktivnosti društva močno povečale, prav tako se je društvo z
zaposlovanjem kadra bolj profesionaliziralo. V letu 2016 smo delo društva okrepili tudi s
celovito ekipo strokovnjakov.
Zaradi potreb po diverzifikaciji sredstev, razširjanju aktivnosti in zagotavljanju sofinanciranja
projektov je na koncu leta 2015 TI Slovenia začela s še bolj aktivnim pristopom sodelovanja z
zasebnim sektorjem in pridobivanja sredstev s strani javnosti. Zagnali smo Forum poslovne
integritete in transparentnosti in začeli s pridobivanjem korporativnih članov.
2.1.1. Delovanje društva v letu 2016
TI Slovenia si je tudi v letu 2016 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.
Napram nespremenjenemu proračunu društva opažamo, da se prepoznavnost in
zastopanost v medijih še naprej veča. Opazna je sprememba delovanja društva, saj se iz
preteklega udejstvovanja društva, ki se je ukvarjal bolj s pripravo raziskav v smeri t.i. think
thank organizacije, preliva vedno bolj v »guard-dog« organizacijo, ki je bližje državljanom. To
potrjujejo projekti in aktivnosti, saj smo lansirali projekt Pakti integritete II, katerega namen
je neodvisen nadzor na implementacijo javnega naročila energetske obnove bolnišnic,
nadzora nad porabo sredstev v volilnih kampanjah, predstavitve študij primerov
netransparentnega lastništva podjetij, opozarjanje na nedelovanje Komisije za preprečevanje
korupcije, delovanje Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje.
Delovanje na področju spremljanja in sprejemanja politik in izvajanje zagovorništva, je
društvo še dodatno okrepili z vestnim spremljanje in oddajanjem komentarjev in priporočil.
TI Slovenia si še vedno prizadeva za sistemsko spremembo načina financiranja nevladnih
organizacij, ki bi šle v smeri podpore aktivnosti s področja demokracije, vladavine prava,
integritete, transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja korupcije. Društvo je začelo s
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promocijo storitev za javni in zasebni sektor, sredstva pa bo namenila za izvajanje poslanstva
društva. Takšno delovanje omogoča naslavljanje in reševanje najbolj problematičnih
področij, ki jih zaznava TI Slovenia.
Leta 2016 je društvo zagnalo Forum poslovne integritete in transparentnosti in začelo s
pridobivanjem korporativnih članov. Izkazalo se je, da društvo potrebuje bolj sistematičen
pristop pri naslavljanju podjetij in za kakovostno sodelovanje potrebuje zgraditi višjo stopnjo
zaupanja. Zagnali smo Forum poslovne integritete in transparentnosti in začeli s
pridobivanjem korporativnih članov. V letu 2016 smo uspeli pridobiti več sredstev s strani
javnosti, prav tako pa smo dobili zagotovila 5 različnih korporacij za korporativno članstvo.
V letu 2016 je društvo oblikovalo blagovno znamko Integriteta na delu v sklopu katere
ponuja storitve, delavnice in seminarje s področja vzpostavljanja integritete,
transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja korupcije. Podjetjem in javnemu sektorju
ponujamo sistem Spregovori!, katerega namen je vzpostavitev varnih kanalov prijavljanja
nepravilnosti in zaščite prijaviteljev. Iz vidika projektnih aktivnosti je TI Slovenia največ časa
namenil implementaciji projekta Pakti integritete II, katerega namen je neodvisen civilni
nadzor nad implementacijo javnega naročila pri energetski obnovi bolnišnic. TI Slovenia je v
letu 2016 ponovno vzpostavilo Center za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje, ki
je do konca 2016 prejeli okoli 400 prijav korupcije in drugih neetičnih ravnanj. Opazna je
porast pomembnih primerov na podlagi katerih se TI Slovenia aktivno vključuje v sistemska
priporočila, prav tako pa pomaga žrtvam in pričam korupcijskih in drugih dejanj.
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. TI Slovenia ima v lasti in še vedno delujoče spletne strani www.transparency.si, spregovori.transparency.si, www.lokalne-volitve.si, www.zakonodajnimonitor.si, www.kdovpliva.si, crinis.integriteta.si. TI Slovenia nadaljuje z objavami mesečnih
novic (newsletter), ki so posredovana članom in naročenim na novice vsak mesec. Še vedno
objavljamo 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 2016 redno obveščali o vseh dogodkih in zanimivostih. Z njimi smo
vzpostavili dober stik ter postali medijsko bolj prepoznavni. Ob vsakem dogodku ali
zanimivosti smo zaznali 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, generalni sekretar in zaposleni so bili novinarjem na voljo za novinarska
vprašanja in intervjuje, ki so jih pozneje objavili na televiziji, radiu, na spletu in v tiskani izdaji
medijev.
2.1.2. Projekti in dejavnosti v letu 2016

I-11

V letu 2016 je TI Slovenia izvedlo več projektov in raziskav, med katerimi se nekateri projekti
nadaljujejo tudi v letu 2017:
- Transparency of local elections in Central and Eastern Europe, izvedba terenskega
nadzora lokalnih volitev, Evropska Komisija (zaključen projekt februar 2016);
- Innovative Approaches towards teaching anti-corruption in formal education
(Erasmus+), projekt podpira Evropske komisije z namenom izobraževanja
srednješolskih profesorjev in dijakov (teče do avgusta 2017);
- Integrity pacts, predstavitev protikorupcijskega orodja pri porabi javnih sredstev,
Evropska Komisija, Transparency International (teče predvidoma do decembra 2019);
- Local integrity system assessment, nacionalna raziskava, Open Society Fundation
(zaključen junija 2016);
- Ethical political campaign – between fiction and reality, nacionalni projekt o nadzoru
lokalnih volitev, US Embassy (zaključen februar 2016);
- Transparentnost dejanskega lastništva (Beneficial ownership transparency), izvedba
raziskave, študij primerov, Evropska Komisija, Transparency International EU (teče do
aprila 2017);
- Foundraising from the public, kampanja za zbiranje sredstev s strani javnosti,
Transparency International (teče do avgusta 2017),
- Beneficial Ownership Transparency, EURODAD (teče do julija 2017).
- Lansiranje Foruma poslovne integritete in transparentnosti
2.1.3. Najpomembnejše dejavnosti po mesecih v letu 2016
JANUAR
-

Začetek projekta Pakti integritete II, izvajanje nadzora nad energetsko obnovo
bolnišnic.
Pilotno testiranje učnega načrta v srednjih šolah v Sloveniji.
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje v sklopu projekta Pakti Integritete II.
Predstavitev Indeksa zaznave korupcije.
Pozvali smo k spremembam sistema zaradi afere izplačevanja dodatkov v visokem
šostvu.
Izvajanje raziskave Local Integrity System.
Sodelovanje na oddaji Omizje na RTV SLO 3 – debata o korupciji.
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju informacijske tehnologije.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja in zbornic za dolgoročno sodelovanje.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Zaposlovanje delavcev.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

FEBRUAR
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-

Pilotno testiranje učnega načrta v srednjih šolah v Sloveniji.
Srečanje projektnih partnerjev projekta Erasmus+ v Budimpešti.
Izvajanje raziskave Local Integrity System.
Predstavili smo poročilo Kako do bolj transparentnih lokalnih volitev?
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje v sklopu projekta Pakti Integritete II.
Strokovno usposabljanje Generalnega sekretarja v ZDA.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Sestanek s predstavnikom Open Government Partnership.
Opozorili smo na pomanjkljivo postopkovno ureditev pri imenovanju Komisarjev EU.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja in zbornic za dolgoročno sodelovanje.
Zaposlovanje delavcev.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

MAREC
-

Pilotno testiranje učnega načrta v srednjih šolah v Sloveniji.
Potekal je redni zbor članov društva.
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje v sklopu projekta Pakti Integritete II.
Udeležba na delavnici za zbiranje sredstev s strani javnosti v Berlinu.
Izvajanje raziskave Local Integrity System.
Odzvali smo se na pismo OECD, ki ugotavlja bistvene pomanjkljivosti znotraj
protikorupcijskega sistema v Sloveniji.
Zaposlovanje delavcev.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

APRIL
-

Pilotno testiranje učnega načrta v srednjih šolah v Sloveniji.
Izvajanje raziskave Local Integrity System.
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje v sklopu projekta Pakti Integritete
II.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Odzvali smo se na razkritje t.i. Panamski dokumentov.
Pridružili smo se kampanji Dovolj netransparentnemu lastništvu podjetij.
Sodelovanje na konferenci o prijaviteljih/ žvižgačih v Berlinu.
Izvedba delavnice o lobiranju za zaposlene Mestne Občine Ljubljana.
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-

Izjava za javnost o aferi LuxLeaks in zaščiti prijavitelja.
Iskanje agencije za izvedbo kampanje zbiranja finančnih sredstev s strani javnosti.
Zaposlovanje delavcev.
Prijavljanje projektov.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

-

Pilotno testiranje učnega načrta v srednjih šolah v Sloveniji.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Izvajanje analize in vizualizacije projektov podprtih s strani države in proračunov
ter porabe občin.
Ponovno smo pozvali k sprejetju Kodeksa etike a poslance Državnega zbora
Odzvali smo se na ugotovitve Računskega sodišča o poslovanju političnih strank.
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje v sklopu projekta Pakti Integritete II.
Sodelovanje na dnevu odprtih podatkov in predstavitev produktov.
Udeležba na okrogli mizi o aferi Lux Leaks
Izvajanje raziskave Local Integrity System.
Pripravljanje komentarjev na strategijo nevladnih organizacij.
Iskanje agencije za izvedbo kampanje zbiranja finančnih sredstev s strani javnosti.
Zaposlovanje delavcev.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

MAJ

JUNIJ
-

Srečanje projektnih partnerjev projekta Erasmus+ v Milanu.
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje v sklopu projekta Pakti Integritete II.
Izvajanje analize in vizualizacije ter javna predstavitev projektov podprtih s strani
države in proračunov ter porabe občin.
Sodelovanje na srečanju in predstavitvi projekta Pakti Integritete II v Bruslju.
Predstavitev raziskave Local Integrity System.
Začetek raziskovalne faze projekta Beneficial ownership.
Odzvali smo se na Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije.
Pozvali smo k celoviti prenovi Zakona o Integriteti in Preprečevanju korupcije.
Pripravljanje komentarjev na strategijo nevladnih organizacij.
Predstavili smo rezultate pilotnega testiranja učnega načrta v srednjih šolah.
Sodelovanje na posvetu o strateških prioritetah Slovenije.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Iskanje agencije za izvedbo kampanje zbiranja finančnih sredstev s strani javnosti.
Podani komentarji na Blue book of Norvegian Mechanism fund.
Zaposlovanje delavcev.
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-

Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

JULIJ
-

Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje in usklajevanje Pakta Integritete v
sklopu projekta Pakti Integritete II.
Ponovno smo zagnali Center za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje –
Spregovori!.
Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori!.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Zaposlovanje delavcev.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

AVGUST
-

Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje in usklajevanje Pakta Integritete v
sklopu projekta Pakti Integritete II.
Strokovno srečanje za pripravo sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije.
TI Slovenia je pozdravila aktivnosti farmacevtske industrije k objavljanju transakcij
med zasebnim in javnim.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori!.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

SEPTEMBER
-

Sodelovanje na Social accountability delavnici v Berlinu.
Na »Blog action day« je TI Slovenia pripravila blog post z naslovom: Pobude za davčno
transparentnost.
Sodelovanje na Dnevih nacionalne varnosti.
Sodelovanje na Dnevih javnega naročanja v Portorožu.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Sodelovanje na dnevih slovenske uprave.
Sodelovanje na Festivalu Lupa.
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-

Odziv na nove ugotovitve in razkritja netransparentnega lastništva podjetij.
Odziv ob mednarodnem Dnevu pravice vedeti.
Lansiranje kampanje Predstavljal si svet brez korupcije.
Predstavitev zakonodajnega monitorja poslancem srbskega parlamenta.
Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori!.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Srečanja z donatorji.
Medijske aktivnosti.

OKTOBER
-

Sodelovanje v podcast-u Državljan D o korupciji v Sloveniji.
Razgovori s strokovnjaki pri projektu Pakti Integritete II.
Gostili smo strokovnjaka s področja pregona korupcije in organiziranega kriminala iz
ZDA (organizacija pogovora z javnostjo o korupciji v volilni kompaniji v ZDA).
Udeležba na dogodku Sports meets business.
Usklajevanje komentarjev in priporočil za spremembe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Odzvali smo se na podkupovanje in preskakovanje čakalnih vrst in pozvali k
kakovostni zaščiti prijaviteljev/ žvižgačev.
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje in usklajevanje Pakta Integritete v
sklopu projekta Pakti Integritete II.
Udeležba na Crowdfunding konferenci v Zagrebu.
Gostovanje podpredsednice mednarodnega Upravnega odbora Transparency
International, Elena Panfilova.
Lansiranje Foruma poslovne integritete in transparentnosti.
Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori!.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja z donatorji.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Medijske aktivnosti.

NOVEMBER
-

Razgovori s strokovnjaki pri projektu Pakti Integritete II.
Predstavljanje programa Erasmus+ za izobraževanje dijakov in profesorjev šolam v
Ljubljani.
Predstavitev rezultatov Svetovnega Barometra Korupcije 2016.
Sodelovanje na letnem srečanju mreže Transparency International v Panami.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Slavnostni podpis Pakta Integritete z Ministrstvom za zdravje.
Usklajevanje komentarjev in priporočil za spremembe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
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-

Odzvali smo se na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije o sistemskih
pomanjkljivostih pri nakupu medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Srečanja s predstavniki Ministrstva za zdravje in usklajevanje Pakta Integritete v
sklopu projekta Pakti Integritete II.
Udeležba na dogodku TI Open Data - Open procurement workshop.
Udeležba na Training on tax avoidance and tax havens v Bruslju.
Objavili smo natečaj za snemanje kratkih filmov namenjen dijakom.
Sporočilo za javnost ob predstavitvi sprememb Zakona o Integriteti in preprečevanju
korupcije.
Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori!.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja z donatorji.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Medijske aktivnosti.

DECEMBER
-

Dnevi integritete: Skupaj z Ministrstvom za pravosodje smo organizirali javni posvet
ob spremembah Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije.
Dnevi integritete: Predstavitev poročila Nevidni lastniki – transparentnost dejanskega
lastništva.
Na mednarodni dan boja proti korupciji smo pozvali k zaščiti prijaviteljev in žvižgačev
ter k prostemu dostopu do informacij javnega značaja.
Sodelovanje na Open Government Partnership srečanju v Parizu.
Sodelovanje na srečanju projektnih partnerjev projekta Beneficial ownership.
Izvajanje storitve Media monitoring za Transparency International EU.
Dnevi integritete: Zajtrk z novinarji.
Oddani komentarji na spremembe Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije.
Sodelovanje na pogovoru o prijaviteljih/ žvižgačih.
Predstavitev in predavanje o integriteti v podjetju TAM.
Letni brainstorming zaposlenih in upravnega odbora in priprava letnega programa za
2017.
Predstavljanje programa Erasmus+ za izobraževanje dijakov in profesorjev šolam v
Ljubljani.
Aktivnosti Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje – Spregovori!.
Aktivnosti za pridobivanje sredstev s strani javnosti.
Prijavljanje projektov.
Srečanje s prostovoljci.
Srečanja z donatorji.
Srečanja s predstavniki zasebnega sektorja.
Medijske aktivnosti.

Ostale dejavnosti prek leta
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-

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.
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, Instagram in
Youtubu.
Pregledovanje razpisov in prijave na razpise.
Spremljanje in odzivanje na zakonodajo.
…
2.1.4. Cilji od 2016 – 2020

-

-

-

Do konca leta 2017 bo TI Slovenia okrepil svoje institucionalne in tehnične
zmogljivosti za razvoj in izvajanje svojega poslanstva in dela.
Do konca leta 2017 bo TI Slovenia povečal število interesnih skupin in deležnikov ter
posledično dvignilo raven prepoznavnosti problematike v slovenski družbi.
Do konca leta 2017 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.
Aktivno spremljanje postopkov javnih naročil v praksi, še posebej na področju
zdravstvenega in farmacevtskega sektorja.
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.
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.
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.

I-18

2.1.5. Kratek opis vplivov na delovanje društva
Transparency International in druge skupnosti prepoznavajo, da je treba v Sloveniji okrepiti
nevladni sektor na tem področju delovanja.
TI Slovenia je v 2016 sodeloval v mednarodnem okolju in se izobraževal na različnih
področjih. Več kot kadar koli prej smo bili prisotni v tujini. 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, zaščite prijaviteljev in ostalih projektnih
obveznosti. 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 upirajo. TI Slovenia je naredila velik korak
naprej iz vidika kritja finančnih obveznosti, saj je lansirala Forum poslovne integritete in
transparentnosti, ki bo društvu omogočal večjo fleksibilnost in stabilnost pri njegovem
delovanju. Upravni odbor je novembra 2016 sklenil, da so prva finančna sredstva, ki prispejo
v društvo iz omenjenega foruma, namenjena kritju posojila v višini 8.000,00 EUR.
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 2016 skupaj s projektnimi partnerji prijavilo na
več 15 projektnih konceptov. 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. S predlogi na spremembo Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije želimo spremeniti način financiranja nevladnih
organizacij.
Leta 2016 je bilo v TI Slovenia redno za določen čas zaposlenih 5 - 6 oseb. 1 zaposlen
(pravnik) je dal odpoved od delovnega razmerja, dvema osebama pa je prenehala pogodba o
zaposlitvi. Na novo smo zaposlili pravnika in vodja projektov. 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. Med letoma 2016 in 2017
izvajamo najbolj obsežno kampanjo zbiranja finančnih sredstev prek dohodnine in direktnih
donacij, uspeh bo znan šele v drugi polovici leta 2017.
V sklopu Centra za zagovorništvo in pravno svetovanje smo v obdobju od 2014 do konca leta
2016 prejeli več kot 400 prijav (napram pomanjkljivemu delu Centra), okrepili delovanje na
sistemskih spremembah, ter uspešno začeli s poslovanjem z zasebnim sektorjem.
V letu 2016 se je TI Slovenia odzval na pisanje medijske hiše Nova 24 TV, ki je s svojim
prispevkom želelo diskreditirati delovanje društva. TI Slovenia se je na obtožbe odzvalo in
svoje videnje jasno utemeljilo. Vse omenjeno na splošno gledano ni vplivalo na delovanje TI
Slovenia in povezovanje z deležniki.
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3. POSEBNI DEL

3.1.1. Poročilo o doseženih ciljih in načinu uresničitve v letu 2016
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.
Tako smo v letu 2016 imeli 5 - 6 redno zaposlenih za določen čas prek projektnega dela,
nadaljevali smo z izvedbo že tekočih projektov (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, transparentnosti lastništva podjetij in področja IT tehnologij.
Vzpostavili smo korporativno članstvo, ki je polno v zagonu. 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 2016 je društvo zaradi številnih organizacijskih sprememb namenilo veliko napora v
normalno obratovanje društva, vključno z iskanjem alternativnih virov financiranja.
Področja, ki jim bo društvo v prihodnosti namenilo več časa:
- pridobitev sredstev za osnovno delovanje (stroški, delna zaposlitev vodje društva in
fundraiserja);
- vzpostavitev korporativnega članstva in sodelovanja z zasebnim sektorjem;
- sprememba upravljanja z zaposlenimi in društvom kot takim;
- 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.

II.

PROGRAMSKE SMERNICE ZA PRIHODNJE POSLOVNO LETO 2017–2018

Programske smernice TI Slovenia izpostavljajo naslednja področja dela:
-

Nadzor nad porabo javnih sredstev (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).
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-

-

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.

V letu 2017 bo TI Slovenia okrepila delovanje na področju spremljanja politik, opozarjanjem
na nepravilnosti, sistemske pomanjkljivosti in zlorabe. Okrepili bomo sodelovanje z zasebnim
sektorjem, 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). 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 9. letih.
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III.

ZAKLJUČNI DEL

DATUM IN KRAJ SPREJETJA LETNEGA POROČILA
Letno poročilo je bilo sprejeto s sklepom Upravnega odbora 8. 3. 2017 v Ljubljani. Sklep je
del tega Poročila.
Letno poročilo je bilo potrjeno s potrditvijo članov Nadzornega odbora 8. 3. 2017. Sklep je
del tega Poročila.
Letno poročilo je potrdil in sprejel Zbor članov Transparency International Slovenia – Društva
Integriteta 22. 3. 2017.
___________________________________________________________________

IV.

PODPISI ODGOVORNIH OSEB – SKLEP UPRAVNEGA IN NADZORNEGA
ODBORA

1. stopnja: UPRAVNI ODBOR 8. 3. 2017
Podpis:

Datum:

mag. Simona Habič,
predsednica

Vid Doria,
generalni sekretar

mag. Katja Arzenšek Konjajeva
izvoljena članica
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2. stopnja: NADZORNI ODBOR 9. 3. 2017
Podpis:

Datum:

Neža Grasselli

mag. Živa Kavka Gobbo

Urban Satler

3. stopnja: ZBOR ČLANOV po statutu potrdi Poročilo o delovanju Transparency
International Slovenia – Društva Integriteta 22. 3. 2017 po zapisniku 22. 3. 2017

V Ljubljani, 22. 3. 2017
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