
NAJBOLJ PRI ROKI?  
SPLETNE APLIKACIJE

 ERAR  prikazuje transakcije porabnikov  
ali prejemnikov javnih sredstev in druge podatke.

 APLIKACIJA STATIST  omogoča analize  
in vizualizacije podatkov o javnih naročilih.

Odklone pri javnih naročilih išče aplikacija  
 THEY BUY FOR YOU .

 VARUH INTEGRITETE  vizualizira podatke  
o lobističnih stikih in omejitvah poslovanja.

ZBIRKE PODATKOV
Zahtevnejši raziskovalci v iskanju novih informacij 
pregledujejo, prilagajajo ali združujejo javno dostopne 
baze podatkov.

Brskaj po  OSREDNJEM PORTALU PODATKOV  
 JAVNEGA SEKTORJA (OPSI) .

PAKT INTEGRITETE
Organizacije civilne družbe lahko spremljajo javno porabo s  PAKTOM INTEGRITETE , 
sporazumom med neodvisnim opazovalcem, naročnikom in ponudnikom. Preveri, kako se je 
Pakt izvajal pri energetski prenovi dveh slovenskih bolnišnic na  pakt.transparency.si .

ZAHTEVAJ 
INFORMACIJE 
JAVNEGA ZNAČAJA
Pogosto objavljene informacije 
niso dovolj za ugotovitev  
dejanskega stanja pri porabi 
javnih sredstev. Pri oblikovanju 
zahtevka si pomagaj z informa
cijami  INFORMACIJSKEGA  
 POOBLAŠČENCA  ali pa se za 
brezplačen nasvet obrni na  
 CENTER SPREGOVORI  !

     ZAKAJ BI MORAL  
           JAZ SPREMLJATI 
               JAVNO PORABO?

PREVERI, KAKO IN ZA KAJ TROŠI DRŽAVA.
V  proračunskih dokumentih  so dostopni podatki  
o predvidenih prihodkih in odhodkih države.

 Aplikacija Proračun  omogoča uporabniku  
prijazen vpogled v proračun in projekte države.

 Poročila o javnih naročilih  kažejo trende  
pri javnem naročanju za vsako leto.

 Portal javnih naročil  omogoča vpogled  
v dokumente in podrobnosti posameznega naročila.

KAJ O PORABI SREDSTEV POVEJO NADZORNE INSTITUCIJE?
 Revizije Računskega sodišča  razkrivajo pravilnost in smotrnost delovanja 

proračunskih porabnikov, projektov ali programov.

 Komisija za preprečevanje korupcije  bdi nad mnogimi pomembnimi vidiki 
porabe javnih sredstev in opravlja tematske nadzore pri porabi javnih sredstev.

 Državna revizijska komisija  odloča o zahtevah za revizijo  
pri posameznih javnih naročilih.

 Agencija za varstvo konkurence  spremlja morebitno usklajeno 
delovanje ponudnikov ali omejevanje konkurence s prirejenimi 
razpisnimi pogoji.

Ker je bila leta 2020 skupna poraba proračuna več kot 12,5 milijarde evrov, trošenje tega denarja pa 
bistveno vpliva na kakovost tvojega življenja. Nadzorne institucije ne morejo nadzirati vsega, vključi se 
tudi ti. Pripravili smo seznam virov in orodij, s katerimi nam lahko pomagaš graditi svet brez korupcije.
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