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Politika in smernice o donacijah in drugih prihodkih ali prejetih 

sredstvih TI Slovenia 

 

Uvod 

Donacije in drugi prihodki ali prejeta sredstva omogočajo Društvu Transparency International 
Slovenia (v nadaljevanju TI Slovenia) boj proti korupciji. TI Slovenia mora zagotoviti 
sredstva, ki jih potrebuje za opravljanje svojega osrednjega poslanstva. Zanesljiva in 
raznovrstna prejeta sredstva omogočajo TI Slovenia ohraniti svojo neodvisnost, varovati 
ugled in učinkovito delovanje. 
 

Ozadje 

TI Slovenia lahko prejema sredstva iz različnih virov: od fundacij, državnih organov, iz 
zasebnega sektorja, od posameznikov, s članarinami, prihodki od publikacij, prireditev in 
drugih dejavnosti ter iz dotacijskih skladov. Pridobivanje sredstev iz številnih virov pomaga 
TI Slovenia ohranjati svojo neodvisnost. Pridobivanje sredstev je lahko neomejeno ali 
vezano na določen projekt. 

 

TI Slovenia ne sme ogroziti svojega ugleda kot odkrite, odprte organizacije z integriteto. Njen 
ugled je lahko ogrožen, če TI Slovenia prejme sredstva iz vira, za katerega se domneva, da 
deluje v nasprotju s poslanstvom TI Slovenia. 
 

Politika 

Politika TI Slovenia je, da sprejme sredstva od kateregakoli vira oziroma donatorja tako v 
denarnem znesku kot v naravi, pod pogojem, da sprejem sredstev ne ogrozi: 

 neodvisnosti TI Slovenia pri opravljanju svojega poslanstva, 

 njene integritete in ugleda. 

  

Področje uporabe 

Ta politika velja za celotno področje zbiranja sredstev za celotno gibanje TI, ne glede na 
vrsto in obliko prejetih sredstev ter pravno podlago za to (v nadaljevanju donacija ali prejeta 
sredstva), višino zneska, vrsto ali organizacijsko obliko vira oziroma tistega, od katerega se 
sredstva prejme (v nadaljevanju donator), razen če ta dokument ne določa drugače. Politika 
se uporablja za vsa sredstva, v prihodnje prejeta od obstoječih in vseh bodočih donatorjev. 
Ne uporablja pa se za sredstva, prejeta na podlagi prodaje publikacij ali plačili za 
sodelovanje na konferencah, prireditvah in pri drugih dejavnostih. Vedno je treba primerno 
skrbno varovati ugled TI Slovenia. 

 

Smernice 

Sredstva za zagotavljanje nemotenega delovanja TI Slovenia morajo izvirati iz različnih 
virov. Potrebno je zagotoviti, da pri financiranju projektov ne pride do nedopustnega vpliva 
na program dela TI in da neodvisnost in ugled TI Slovenia in TI ostaneta nedotaknjena. 

 

TI Slovenia objavi in javno razkrije vsako donacijo nad 1.000,00 € tako v svojem letnem 
poročilu kot na svoji spletni strani. Kadar obstaja veliko tveganje, da bi sprejem sredstev 
iz določenega vira ogrozilo neodvisnost TI Slovenia ali če javno povezovanje z 
donatorjem predstavlja grožnjo njenemu ugledu, potem TI Slovenia teh sredstev ne sme 
sprejeti. 

 



 

Vsaka donacija TI Slovenia mora uspešno prestati javno presojo. Neodvisnost TI Slovenia 

pomeni, da je donator lahko izpostavljen kritični presoji TI Slovenia v isti meri kot vse druge 

organizacije ali posamezniki v podobnih okoliščinah. Donator, osumljen korupcije, od TI 

Slovenia ne more pričakovati kakršnekoli zaščite. 

 
TI Slovenia sme prejemati sredstva od gospodarskih družb in donatorjev iz zasebnega 
sektorja. Sprejem sredstev ni znak, da TI Slovenia podpira donatorjevo politiko ali preteklo 
ravnanje. Priporočljivo je, da je morebitni donator javno zavezan etičnim standardom (npr. 
UN Global Compact, Poslovna načela ipd.), poleg tega pa lahko TI Slovenia pred 
sprejemom donacije zahteva, da donator podpiše zavezo k integriteti. TI Slovenia ne 
sprejema donacij od gospodarskih družb, za katere je bilo ugotovljeno, da so vpletene v 
korupcijo, razen če lahko družba dokaže, da je bilo ravnanje v nasprotju z njeno politiko in 
da kršitev teh načel primerno obravnava ali da je s spremembo politike prepovedala 
podobne kršitve v prihodnje. TI Slovenia sodeluje z gospodarskimi družbami pod pogojem, 
da si obe strani prizadevata za vzpostavitev poslovnega okolja, v katerem podkupovanje je 
nesprejemljivo. 
 

Naloga zaposlenih in upravnega odbora je zagotoviti, da ostaneta neodvisnost in ugled TI 

Slovenia nedotaknjena. 

 

Če katerikoli zaposleni ali član upravnega odbora TI Slovenia meni, da katera od prejetih ali 

ponujenih donacij predstavlja grožnjo neodvisnosti ali ugledu TI Slovenia, mora na to 

opozoriti predsednika TI Slovenia. 

 


