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NAGOVOR PREDSEDNICE
Svetovne krize, kot je pandemija covid-19, prinašajo neslutene priložnosti za različne oblike koruptivnih
dejanj, korupcijskih tveganj in zlorab politične moči njenih ključnih nosilcev. O tem pričajo številna poročila
o domnevnih nepravilnostih pri javnih naročilih ob nabavah zaščitne opreme, testov in cepiv, privilegiranje
dobaviteljev pri (političnem) koritu ter posledično vse trši poskusi utišanja civilne družbe in medijev.
Številne informacije in poročila iz Slovenije ter naših bližnjih evropskih sosed pričajo o tem, da se zlorabe
politične moči in izkoriščanje zdravstvenih kriz in naravnih nesreč za pridobivanje osebnih koristi ne dogajajo
le na oddaljenih celinah ali v državah v razvoju, ampak tudi pri nas, tukaj in zdaj.
Preventivni in nadzorni mehanizmi v krizah, s kakršno se soočamo danes, pogosto delno ali v celoti odpovedo
oziroma so močno oslabljeni, kar gre tistim, ki zlorabljajo položaj za pridobitev osebne koristi, še kako na roke.
Ob tem postaja tudi korupcija vse bolj »globalna« ter jo je posledično vse teže preprečevati in odkrivati.
Naslednjih nekaj let bo zato ključnih za učinkovit boj proti korupciji. V TI Slovenia smo ključne prednostne
naloge izpostavili v Strategiji 2021–2024 Združeni v preprečevanju korupcije. Upravni odbor TI Slovenia bo na
podlagi strategije pripravil merljive cilje, ki jih želimo doseči v obdobju 2021–2024, pri čemer izhajamo iz
skupnih usmeritev gibanja Transparency International, zapisanih v strategiji Holding Power to Account: A Global
Strategy Against Corruption 2021–2030.1
Korupcija je globalen pojav, proti kateremu se je mogoče učinkovito boriti le na globalni ravni, s skupnimi
močmi. V TI Slovenia si bomo v sodelovanju s partnerji na državni in mednarodni ravni v okviru Strategije
2021–2024 prizadevali predvsem za krepitev transparentnosti in integritete v javnem in zasebnem sektorju,
zaščito žvižgačev ter nadzor nad porabo javnih sredstev, še naprej pa bomo tudi ozaveščali in izobraževali,
in sicer za čim prejšnjo dosego skupnega cilja – živeti v družbi brez korupcije.
Dr. Alma Sedlar,
predsednica Upravnega odbora TI Slovenia

1 Dostopno prek: https://www.transparency.org/en/the-organisation/our-strategy.
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UVOD
O TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA
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, ustanovljena leta 2009 z namenom vzpostavitve nevladne organizacije s področja preprečevanja korupcije in vzpostavljanja integritete v Republiki Sloveniji. Smo nevladna in neprofitna organizacija
s statusom v javnem interesu pri Ministrstvu za javno upravo.
V letu 2010 smo postali pridruženi član, leta 2012 pa polnopravni član največje mreže nevladnih mednarodnih
organizacij za boj proti korupciji Transparency International.

VIZIJA IN POSLANSTVO
Vizija TI Slovenia je sodelovanje ključnih akterjev pri oblikovanju sistema informiranja, izobraževanja
in varovanja javnega interesa v postopkih vzpostavljanja integritete in transparentnosti v družbi.
Poslanstva TI Slovenia so ozaveščanje, izobraževanje in varovanje javnega interesa skozi vzpostavljanje
integritete in transparentnosti v družbi.
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NAŠA ODGOVORNOST
Zavezani smo k boju proti korupciji in transparentnosti o svojem zagovorniškem delovanju, pravilih in porabi
sredstev. Z namenom postati zgled dobrega, etičnega in transparentnega upravljanja in izvajanja dejavnosti
se pri svojem delovanju naslanjamo in na spletni strani TI Slovenia objavljamo dokumente:

·
·
·
·
·
·

Izjava o viziji, vrednotah in načelih TI Slovenia,
Etični kodeks
Kodeks etičnega zagovorništva
Smernice o preprečevanju in odpravljanju nasprotja interesov
Postopki za zagotavljanje dolžne skrbnosti pri opravljanju storitev
Transparentnosti finančnega poslovanja

O STRATEGIJI
Strategija TI Slovenia predstavlja smernice delovanja organizacije v obdobju 2021–2024. Predstavlja ključne
potrebe na področju boja proti korupciji v Sloveniji, strateške prednostne naloge TI Slovenia, izpo
stavlja ključne cilje, ki jih želimo doseči za odpravo korupcije v družbi, ter prikazuje pot do teh sprememb.
Za TI Slovenia strategija predstavlja pomembno vodilo za načrtovanje in določanje prednostnih nalog in
pomaga razumeti, kaj želimo doseči in zakaj.
Strategija podpira vizijo in poslanstvo globalnega gibanja Transparency International ter podaja ključne usmeritve in cilje TI Slovenia. Strategija TI Slovenia izhaja iz skupnih usmeritev gibanja Transparency International, ki
so zapisane v strategiji gibanja Holding Power to Account: a Global Strategy Against Corruption 2021–2030.2
Z usklajenim delovanjem članov gibanja lahko zagotovimo, da Transparency International pomeni več kot
le vsoto posameznih delov in da se kot gibanje lahko odzivamo na vedno bolj globalne pojavne oblike
korupcije v hitro spreminjajočem se svetu. Ključni del strategije delovanja TI Slovenia ostaja tesno sodelovanje
s kolegi iz drugih držav in sekretariatom v Berlinu ter s ključnimi deležniki na področju preprečevanja korupcije
in vzpostavljanja integritete in transparentnosti v Sloveniji.

2 Dostopno prek: https://www.transparency.org/en/the-organisation/our-strategy.
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BOJ PROTI
KORUPCIJI V SLOVENIJI
V Sloveniji v zadnjih letih ne opažamo bistvenih premikov na področju preprečevanja korupcije. To je razvidno
tako iz Indeksa zaznave korupcije,3 javno-mnenjskih raziskav s področja korupcije (Eurobarometer,4 Global
Corruption Barometer5) kot poglobljenih analiz stanja v državi. V letu 2020 je bil po večletnih pozivih različnih
deležnikov vendarle prenovljen krovni zakon na področju preprečevanja korupcije, tj. Zakon o integriteti in
preprečevanju korupcije. Učinkovitost prenove se bo pokazala s časom, treba pa je opozoriti na dozdajšnje
neustrezno udejanjanje obstoječih pravil v praksi – lobistični stiki so pri nekaterih odločevalcih beleženi le
redko ali nikoli, določila o zaščiti prijaviteljev so uporabljena malokrat, nadzor nad premoženjskim stanjem je
pomanjkljiv.6 Prav tako se pojavljajo dvomi v učinkovitost kazenskega pregona, saj več odmevnejših primerov
korupcije še nima ali pa ni doživelo epiloga.7 K temu prispevajo tako pomanjkanje širše politične volje, premalo
močne institucije kot tudi šibka civilna družba, problematična medijska krajina in drugi dejavniki. Priložnost za
ustreznejšo zaščito prijaviteljev bo prenos evropske direktive,8 poleg prenosa pa bo potrebno njeno dejavno
udejanjanje v praksi s podporo vseh relavantnih deležnikov.
Zagotavljanje integritete in preprečevanje korupcije najvišjih predstavnikov oblasti sta še vedno na nezadovoljivi
ravni. K temu prispeva pomanjkanje ozaveščenosti odločevalcev. Vrzeli na področju financiranja kampanj in
strank v zadnjih letih niso bile ustrezno naslovljene, v praksi se še vedno kažejo izrazite pomanjkljivosti pri nadzoru in sankcijah na tem področju. Neustrezna je tudi implementacija zakonskih določb s področja lobiranja, saj
sprejemanje nekaterih ključnih odločitev še vedno poteka netransparentno, kljub rasti prijavljenih lobističnih
stikov pa nekateri zavezanci za prijavo lobističnih stikov teh še vedno ne beležijo ustrezno.9 Prav tako se javnosti
omejuje dostop do odločevalcev prek hitrih in skrajšanih zakonodajnih in drugih postopkov, kar proces sprejemanja odločitev izpostavlja dodatnim tveganjem.10 Omejen dostop do odločevalcev še vedno spodbuja
tudi prešibka urejenost pojava vrtljivih vrat.

3 Dostopno prek: https://www.transparency.si/8-novice/435-cpi-2019-slovenija-ze-od-leta-2012-v-prostem-teku.
4 Dostopno prek: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2247.
5 Dostopno prek: https://www.transparency.org/en/gcb.
6	Dostopno prek: https://rm.coe.int/peti-ocenjevalni-krog-preprecevanje-korupcije-in-spodbujanje-integrite/16807912aa; https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/
uploads/2020/03/Letno-porocilo-2019.pdf;
https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2019/06/Letno-porocilo-2018.pdf.
7 Dostopno prek: https://rm.coe.int/peti-ocenjevalni-krog-preprecevanje-korupcije-in-spodbujanje-integrite/16807912aa.
8 Dostopno prek: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L1937.
9 Dostopno prek: https://www.transparency.si/images/publikacije/politicna_integriteta_slo.pdf.
10	Dostopno prek: https://www.transparency.si/images/publikacije/politicna_integriteta_slo.pdf, https://www.transparency.si/images/publikacije/lobiranje/porocilo_lobiranjevsloveniji.pdf;
https://www.cnvos.si/stevec-krsitev/.
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Kadrovanje na ključne funkcije v javnem sektorju in podjetjih v državni lasti spremljajo tveganja za nasprotje
interesov, nepotizem ter kronizem, kljub vzpostavljanju nekaterih mehanizmov za preprečevanje teh pojavov.
Tveganja so prisotna tudi v zasebnem sektorju, v katerem se je v zadnjih letih sicer izoblikovalo nekaj pobud
za upravljanje s temi tveganji,11 a so premalo, da bi dosegale bistvene premike pri poslovanju. To dokazujejo
tudi nekateri odmevnejši primeri.12
Tveganja so visoka pri javnih naročilih, na kar kažejo tako posamezne afere kot tudi ugotovitve pristojnih
institucij. Po navedbah Komisije za preprečevanje korupcije se približno desetina vseh prejetih prijav nanaša
na javno naročanje, večina teh primerov pa se nanaša na drobljenje javnih naročil pod zakonsko določene
prage, neustrezno spopadanje z nasprotji interesov, usklajeno delovanje ponudnikov idr.13 Število naročil z eno
ponudbo je visoko, na kar kaže tudi študija primera TI Slovenia.14 Več tveganj se zaznava pri porabi javnih
sredstev ob večjih infrastrukturnih projektih in v zdravstvu.
Opaža se pomanjkanje preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja korupcije ter vzpostavljanja
transparentnosti in integritete, na primer izobraževanj, v vseh sferah družbe – v javnem sektorju, zasebnem
sektorju, izobraževalnem sistemu itd. K preventivi prispeva tudi odprtost države (t. i. open government).15
Odpiranje podatkov javnega sektorja je v minulih letih prinesla številne možnosti za vnovično uporabo
podatkov, a je še vedno opazno precejšnje pomanjkanje uporabnikov teh podatkov. Kljub zelo dobremu
zakonodajnemu okvirju dostopa do informacij javnega značaja še vedno prihaja do primerov, pri katerih
trenutna sistemska ureditev prosilcu v praksi ne zagotavlja ustreznega dostopa do informacij.16

11	Dostopno prek: http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/druzbena_odgovornost_in_integriteta/Slovenian-Corporate-Integrity-Guidelines-SLO-2014.pdf;
https://www.zdruzenje-ns.si/izobrazevanje/koledar-dogodkov/protokol-zns-in-kpk-za-ravnanje-clanov-ns-ob-izvajanju-politicnih-in-drugih-pritiskov/.
12	Dostopno prek: https://www.rtvslo.si/slovenija/sarec-brane-kralj-ne-bo-vec-generalni-sekretar-lms-ja-za-klic-nisem-vedel/498087.
13	Dostopno prek: https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2020/03/Letno-porocilo-2019.pdf;
https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2020/03/OcenaStanja2019.pdf.
14 Dostopno prek: http://www.transparency.si/images/publikacije/TI-slo-javna_narocila-merilniki_hitrosti-web_konna.pdf.
15 Dostopno prek: https://erar.si/; https://podatki.gov.si/; https://ejn.gov.si/statist.html; https://proracun.gov.si/.
16 Dostopno prek: https://www.transparency.si/8-novice/417-skrivanje-dokumentov-o-nakupu-ograje-se-nadaljuje.
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STRATEŠKE PREDNOSTNE
NALOGE IN CILJI
2021–2024

TRANSPARENTNOST IN INTEGRITETA
DELOVANJA JAVNEGA SEKTORJA
Delo TI Slovenia temelji na področju vzpostavljanja transparentnosti in integritete javnega sektorja z
dodatnim poudarkom na vzpostavljanju transparentnosti in integritete pri delovanju nosilcev moči. Ta
strateška prednostna naloga izpostavlja pomembnost izpostavljanja in krepitve pomena integritete
tistih, ki zasedajo visok položaj v družbi in razpolagajo z javnim premoženjem, kot tudi sistematične
krepitve transparentnosti in integritete delovanja javnih institucij.

CILJ: dvig ravni transparentnosti in integritete delovanja javnega sektorja ter
krepitev zaupanja javnosti v demokratične institucije.
PRISTOP:

• v plivanje na spremembo politik in ozaveščanje javnosti – dialog z javnimi in državnimi ustanovami
ter gospodarskimi subjekti,
• vplivanje na spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvirja za učinkovito preprečevanje korupcije
in zagotavljanje integritete,
•	
nadzor nad procesi odločanja in nad delovanjem nosilcev moči (lobiranje, zakonodajna sled, volitve,
transparentnost postopkov),
•	
dejavnosti za krepitev sistema dostopa do informacij javnega značaja in ozaveščanje ciljnih skupin o
dostopu do informacij javnega značaja,
•	
uporaba informacijskih tehnologij ter spletnih platform za zagotavljanje večje transparentnosti
delovanja javnega sektorja,
• identifikacija ključnih korupcijskih tveganj v zdravstvenem sektorju in priporočil za sistemske
spremembe ter krepitev sodelovanja med deležniki za krepitev integritete v zdravstvenem sektorju.
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ZAŠČITA PRIJAVITELJEV NEETIČNIH
IN NEZAKONITIH DEJANJ
Republika Slovenija bo morala s sprejetjem evropske direktive za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava
Evropske unije (EU), v naslednjih letih temeljito prenoviti zakonski okvir za zaščito prijaviteljev neetičnih in
nezakonitih dejanj. TI Slovenia bo nadaljeval delo na tem področju, na katerem deluje že od leta 2013 prek
analiz, zagotavljanja podpore žrtvam in pričam korupcije prek Centra Spregovori! ter z zagovorništvom
pri odločevalcih.

CILJ: vzpostavitev celostnega zakonodajnega in institucionalnega okvira za
zaščito prijaviteljev neetičnih in nezakonitih dejanj ter dvig ravni zaščite prijaviteljev neetičnih in nezakonitih dejanj.
PRISTOP:

• z agotavljanje podpore žrtvam in pričam korupcije, prijaviteljem korupcije (whistleblowers),
novinarjem, aktivistom in ostalim prek informiranja in dejanskega zagotavljanja pomoči prek
Centra Spregovori!,
•	
vplivanje na spremembo politik – dialog z javnimi in državnimi ustanovami ter gospodarskimi
subjekti,
•	
vplivanje na sprejem celostnega zakonodajnega okvirja za učinkovito zaščito prijaviteljev
neetičnih in nezakonitih dejanj,
•	
ozaveščanje deležnikov o pomenu zaščite prijaviteljev za preprečevanje, odkrivanje in
pregon neetičnih in nezakonitih dejanj,
• krepitev zmogljivosti ključnih deležnikov na področju zaščite prijaviteljev.
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NADZOR NAD PORABO JAVNIH SREDSTEV
Nadzor na porabo javnih sredstev predstavlja eno najpomembnejših tematskih področij TI Slovenia,
ki je ključno za uspešno preprečevanje korupcije. Netransparentna poraba javnih sredstev povečuje
korupcijska tveganja ter možnosti za izgube javnih sredstev, ki se lahko posledično odražajo v slabših
delovnih pogojih za javne uslužbence ter z nižjo kakovostjo in dostopnostjo javnih storitev.

CILJ: vzpostavitev zakonodajnega okvirja, ki omogoča proaktiven nadzor civilne
družbe nad porabo javnih sredstev.
PRISTOP:

• v plivanje na spremembe politik (tudi z vključitvijo in ozaveščanjem ciljnih javnosti (naročniki,
ponudniki, novinarji) – dialog z javnimi in državnimi ustanovami ter gospodarskimi subjekti,
• vplivanje na spremembe zakonodajnega okvirja za zagotavljanje smotrne porabe javnih sredstev,
• nadzor nad delovanjem relevantnih javnih institucij (izvajanje nalog »watch dog« organizacije),
• razvoj in promocija protikorupcijskega mehanizma pakta integritete,
• krepitev sodelovanja med deležniki za zagotavljanje večje transparentnosti porabe javnih sredstev.
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TRANSPARENTNOST IN INTEGRITETA
V ZASEBNEM SEKTORJU
TI Slovenia bo nadaljeval z intenzivnim udejstvovanjem na področju zasebnega sektorja z namenom
vzpostavitve dolgoročnega sodelovanja z zainteresiranimi podjetji ter na ta način krepil obstoječo
platformo – Forum poslovne integritete in transparentnosti – za izmenjavo idej, dobrih praks in izvedbo
projektov na področju vzpostavljanja integritete in etike v poslovnem svetu ter ostalih ravneh družbe na
lokalni in globalni ravni.

CILJ: dvigniti standarde preprečevanja korupcije in zagotavljanja integritete
ter transparentnosti v zasebnem sektorju ter okrepiti sodelovanje z deležniki
iz različnih sektorjev.
PRISTOP:

• r azširitev članstva v Forumu poslovne integritete in transparentnosti ter krepitev sodelovanja
z zasebnim sektorjem,
• organizacija dejavnosti in dogodkov za krepitev zmogljivosti zasebnega sektorja,
• iskanje ter razvoj novih storitev in izdelkov za podporo deležnikom zasebnega sektorja pri
njihovih prizadevanjih za dvig standardov preprečevanja korupcije in zagotavljanja integritete,
etike in transparentnosti,
• krepitev sodelovanja med deležniki z namenom zagotavljanja integritete v športu,
• identifikacija ključnih korupcijskih tveganj v farmacevtski industriji in priporočil za sistemske spremembe
ter krepitev sodelovanja med deležniki za zagotavljanje integritete v farmacevtski industriji.
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TRAJNOSTNI RAZVOJ
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA
Pomanjkanje državnih virov financiranja delovanja organizacij civilne družbe na področju preprečevanja korupcije in zagotavljanja integritete predstavlja enega ključnih izzivov za delovanje nevladnih
organizacij, ki delujejo na omenjenem področju in posledično tudi za doseganje trajnostnega razvoja
TI Slovenia.

CILJ: okrepiti institucionalne, finančne in tehnične zmogljivosti Transparency
International Slovenia za razvoj in izvajanje svojega poslanstva in dela.
PRISTOP:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

k repitev upravljanja organizacije,
krepitev ukrepov za pridobivanje donacij in sredstev za osnovno delovanje,
krepitev diverzifikacije virov financiranja društva,
prijave na mednarodne razpise višjih vrednosti,
prijave na slovenske razpise skupaj z lokalnimi deležniki,
pridobivanje sredstev od državljanov,
izdelava strategije na področju dela s prostovoljci,
krepitev članstva,
krepitev specializacije zaposlenih na posameznih področjih dela.
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OSVEŠČANJE O NEGATIVNIH POSLEDICAH
KORUPCIJE IN KOMUNIKACIJA
Pomanjkanje zavedanja o škodljivosti korupcije in vpliva na vsakodnevno življenje posameznikom
ostaja eden ključnih problemov na področju preprečevanja korupcije. TI Slovenia izvaja ozaveščanje na
področju preprečevanja korupcije kot eno izmed temeljnih nalog že od nastanka organizacije. Programe
ozaveščanja bo TI Slovenia še naprej izvajal v različnih oblikah izobraževanja in informiranja javnosti,
fizičnih in pravnih oseb ter pristojnih državnih organov, posebna pozornost bo namenjena delu z mladimi.

CILJ: povečana prepoznavnost in razumevanje problematike preprečevanja
korupcije v družbi in med odločevalci.
PRISTOP:

• m
 obilizacija interesnih skupin in deležnikov ter posledično dvignjena raven prepoznavnosti
problematike v slovenski družbi,
• izobraževanje mladih o osnovnih pojmih, kot so korupcija, etika, integriteta, pravičnost
in poštenost, ter ozaveščanje mladih o pomembnosti etičnega delovanja, preprečevanja
korupcije in integritete v družbi,
• promocija dela ter izdelkov in storitev TI Slovenia,
• organizacija letnega sklopa dogodkov Dnevi integritete, ki je namenjen ozaveščanju javnosti
o negativnih posledicah korupcije ter promociji delovanju društva,
• krepitev dejavnega sodelovanja z mediji, veleposlaništvi, javnim in zasebnim sektorjem;
• sodelovanje z mediji na področju dejavnosti TI,
• redno obveščanje javnosti o dejavnostih TI ter ozaveščanje prek sredstev javnega obveščanja.
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Predstavljajte si #SvetBrezKorupcije
Ali ste vedeli, da v Sloveniji zaradi korupcije
izgubimo 3,5 milijarde € na leto?

PODPRITE NAŠE DELO Z DONACIJO!
www.transparency.si/podpri

Transparency International Slovenia
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0) 1/320 73 25
E-mail: info@transparency.si
Spletna stran: transparency.si
twitter.com/TransparencySi
facebook.com/TISlovenia
instagram.com/transparencysi

