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V Ljubljani, 24. 6. 2022 
 

Zadeva: Čestitke ob imenovanju in pobuda za srečanje 

 

Spoštovana ministrica mag. Sanja Ajanović Hovnik, 

 

v imenu Transparency International (TI) Slovenia, članice največje mednarodne mreže nevladnih 

organizacij na področju preprečevanja korupcije in nevladne organizacije v javnem interesu pri 

Ministrstvu za javno upravo, vam iskreno čestitam ob izvolitvi na mesto ministrice za javno upravo.  

 

Žal je Slovenija zaradi pomanjkanja sistemskih reform na tem področju in porasta nekaterih slabih 

praks na Indeksu zaznave korupcije za leto 2021 dosegla 41. mesto z oceno 57 od 100, s čimer je 

zabeležila najslabšo oceno po letu 2013 in se tako še oddaljila od povprečja Evropske unije in držav 

OECD. Slabe rezultate Slovenija beleži tudi pri raziskavah javnega mnenja s področja korupcije (npr. 

Svetovni barometer korupcije), kar negativno vpliva na zaupanje v javni sektor. Določene pristojnosti 

s področja preprečevanja korupcije ima tudi ministrstvo, katerega vodite, med drugim pripravo 

programa vlade za krepitev integritete in transparentnosti. 

 

V TI Slovenia pričakujemo, da bo vaše ministrstvo pospešeno nadaljevalo pripravo novega načrta vlade 

za krepitev integritete in transparentnosti, saj se je zadnji iztekel že leta 2019. Ocenjujemo, da bo še 

posebej pomembno vzpostavljanje višje stopnje integritete na področju lokalne samouprave. Prav tako 

bo pomembno nadaljevati odpiranje podatkov javnega sektorja in zagotavljanje dostopa do informacij 

javnega značaja v praksi, k čemur želimo prispevati tudi v TI Slovenia s projektom, ki ga podpira vaše 

ministrstvo.   

 

Na vas se obračamo tudi s pobudo za srečanje, na katerem bi naslovili relevantna vprašanja s skupnih 

področij dela ter priložnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja, obenem pa bi vam predstavili naša 

stališča in predloge. 

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za odziv in posredovanje mogočih terminov.  

 

S spoštovanjem, 
 

Neža Grasselli, 

predsednica 

Transparency International Slovenia 
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