OBRNIMO STVARI NA BOLJE

Korupcija in neetična ravnanja vplivajo na kakovost našega
življenja. Z zlorabo položaja vodilnih v zasebno korist in z
netransparentno porabo javnega denarja izgubljamo pravico
do dostojnega življenja. Zdravstvene storitve so slabše in
nedostopne, izobraževanje manj kakovostno, socialne
pravice pa se krčijo. Zato Spregovori! o nepravilnostih danes
in zaživi v skladu z visoko stopnjo integritete!

Prijavi korupcijo!

Transparency International Slovenia nudi brezplačno pravno
svetovanje in zaupno obravnavo vsem, ki se soočajo s korupcijo in z
neetičnimi ravnanji.
Na podlagi prijav prepoznavamo primere korupcije in na kritičnih
področjih oblikujemo strateško zagovorništvo za spremembo
zakonodaje in njenega izvajanja ter predlagamo sistemske
spremembe.
Mednarodna organizacija Transparency International ima po svetu
že več kot 90 centrov za zagovorništvo, informiranje in pravno
svetovanje prijaviteljem in žrtvam korupcije (Advocacy and Legal
Advice Center – ALAC), na katere se je obrnilo že 140 000 državljanov.
S projektom Spregovori! odpiramo center za zagovorništvo,
informiranje in pravno svetovanje tudi v Sloveniji.

Zakaj spregovoriti?

Ker ti korupcija jemlje denar iz žepov.
Ker tvoje službe po vezah dobijo drugi.
Ker ti korupcija onemogoča dostop do zdravstvenih storitev.
Ker se posli sklepajo pod mizo.
Ker zaradi korupcije stojiš v čakalnih vrstah dlje.
Ker korupcija zaustavlja gospodarsko rast in zmanjšuje
konkurenčnost.
Ker korupcija znižuje investicije in ogroža socialno državo.
V takih in podobnih primerih svetujemo in pomagamo.
Skupaj lahko spremenimo stvari na bolje.

Kako pomagamo?
Obravnavamo prijave in pritožbe ter pomagamo javnim ustanovam
pri vzpostavljanju mehanizmov za večjo transparentnost.
Pravno svetujemo, kako ravnati in ukrepati v primerih korupcije v
vsakdanjem življenju.
Izvajamo nadzor nad delom uradnih organov pri obravnavanju
vloženih prijav in obravnav korupcije.
Zahtevamo spremembe zakonodaje ter predlagamo sistemske,
strukturne in institucionalne rešitve.
Informiramo in ozaveščamo o pomenu vzpostavljanja
večje transparentnosti in integritete ter o pravnih poteh za
preprečevanje korupcije.
Povezujemo se in sodelujemo z drugimi nevladnimi in državnimi
organizacijami, strokovnjaki in strokovnimi ustanovami ter
preiskovalnimi novinarji.

Ko se soočate s korupcijo in njenimi posledicami,
niste sami. Naj vam pomagamo.

Kako obravnavamo
prijave?

Po prijavi korupcije in neetičnih ravnanj prijavitelju svetujemo
o pravicah in izberemo ustrezne pravne mehanizme za pomoč.
Prijavitelju zagotavljamo anonimnost in vse podatke skrbno
varujemo.
Na podlagi zbranih podatkov pripravimo z verodostojnimi dokumenti
podprt primer in ga v soglasju s prijaviteljem predamo odgovornim
ustanovam v obravnavo.
Od odgovornih institucij zahtevamo, da v teh primerih učinkovito in
hitro ukrepajo. Prijavitelja o odzivih redno obveščamo, z njegovim
soglasjem pa tudi medije in javnost.
Javnim ustanovam svetujemo in jih izobražujemo, kako zagotoviti
transparentnost in zakonitost javnih razpisov pri vzpostavljanju
etičnih mehanizmov poslovanja ter kako doseči višjo stopnjo
integritete v organizaciji.

Kako prijaviš korupcijo ...
POKLIČI NAS

080 39 34

na brezplačno številko

IZPOLNI SPLETNI OBRAZEC
www.transparency.si/spregovori.

Obišči nas
v pisarni na Vožarskem potu 12 v Ljubljani.
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Zakaj ste prijavitelji
pomembni?
Največji izziv pri preprečevanju korupcije je odkrivanje
nepoštenega in nezakonitega ravnanja. Eden najbolj neposrednih
in pomembnih načinov razkrivanja korupcije je njeno prijavljanje.
Prijavitelji odkrivajo, kje v sistemu se pojavljajo korupcija in
neetična ravnanja. Pristojne ustanove pa lahko ukrepajo šele na
podlagi takšnih konkretnih primerov. Samo tako lahko prepoznamo
pomanjkljivosti v sistemu in jih spremenimo.
Čeprav se s primeri korupcije in neetičnih ravnanj soočamo vsak dan,
večinoma molčimo, saj se bojimo, da bomo zaradi tega kaznovani.
Zaradi opozarjanja na nepravilnosti ljudje pogosto izgubimo službe,
smo premeščeni, postanemo žrtve mobinga in psihičnih pritiskov
na delovnem mestu ali pa utrpimo druge povračilne ukrepe.
Mi vam ob prijavi suma korupcije in neetičnih ravnanj nudimo
anonimnost, zaščito in pomoč.

Kdor molči, pristaja na neetična ravnanja in dopušča korupcijo.

Prijavitelja zaščitimo!

Prijavitelji morajo biti zaščiteni pred povračilnimi ukrepi, hkrati pa
morajo imeti možnost za varno in enostavno prijavo. Zato:
• varujemo identiteto prijavitelja, njegove podatke in dokumente,
• ukrepamo le s soglasjem prijavitelja,
• svetujemo, kako razkriti nepravilnosti in se pri tem zaščititi,
• pomagamo pri zaščiti prijavitelja v primeru povračilnih ukrepov,
• sodelujemo z odvetniki in s pravnimi strokovnjaki ter
• skrbimo za krepitev zakonov, ki ščitijo prijavitelje in priče
korupcije.

Pogoste oblike
korupcije in
neetičnih ravnanj

klientelizem

zloraba službenega položaja ali pooblastil

podkupovanje

dogovorjeno glasovanje

prevara

obljuba zaposlitve

pranje denarja

dolžno ravnanje in kršitev dolžnega ravnanja

PRIREJANJE IZIDOV TEKEM

manipulacije pri porabi proračunskih sredstev

PONAREJANJE
kronizemnepotizem

manipulacije pri sprejemanju predpisov
navidezni vpisi na fakultete

Kaj je korupcija?

Korupcija je zloraba položaja za pridobitev zasebne koristi.
Zakon definira korupcijo kot »vsako kršitev dolžnega ravnanja
uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju kot tudi
ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko
okoristijo zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali
dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za
drugega«.
Korupcija je večsmeren proces. Na eni strani je ponudnik koristi, na
drugi pa njen prejemnik, oba se zavedata dejanja, ki naj bi ostalo
skrito. Tretji člen v verigi pa smo vsi mi, oškodovanci. Vsako dejanje
korupcije še ni kaznivo, je pa neetično. Vsako koruptivno dejanje
škoduje gospodarskemu in političnemu razvoju družbe. Po navadi so
v takšna dejanja vpletene osebe s politično in z gospodarsko močjo
ter močjo odločanja.

Korupcija in neetična
ravnanja stanejo!

Slovenske avtoceste naj bi davkoplačevalci zaradi kartelnih
dogovorov gradbincev preplačali kar za 2 milijardi evrov, kar je
tretjino vrednosti avtocestnih poslov v Sloveniji. V višini tega zneska
bi lahko za eno leto zaposlili vsaj 54 702 ljudi s povprečno plačo in
tako prepolovili število brezposelnih.
Pri gradnji onkološkega instituta se je netransparentno porabilo več
10 milijonov evrov. Zaradi zlorab v zdravstvu se nam krčijo pravice in
znižuje kvaliteta zdravstvenih storitev.
Škoda pri projektu Teš 6 je ocenjena na 284 milijonov evrov. Zaradi več
kaznivih dejanj je ovadenih 10 oseb. Z zlorabo dopolnil k pogodbam in
kršitvami konkurence pa smo davkoplačevalci projekt preplačali kar
dvakrat. Nekdo je tako bogatejši za 800 milijonov evrov, s katerimi bi
lahko kupili 40.000 inkubatorjev za nedonošenčke in pomagali otrokom.
Države, ki so uspešne v boju proti korupciji, lahko pomembno vplivajo
na izboljšanje splošne blaginje prebivalstva.

Zdaj je čas, da tisti, ki cenijo vrednote poštenosti, odločno
vstanejo in o nepravilnosti spregovorijo naglas.

SI ŽRTEV
ALI PRIČA
KORUPCIJE?
Če je odgovor DA,
potem Spregovori!
In prijavi neetično
ravnanje na
Transparency
International Slovenia.
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Skupaj bomo
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rešitve ...
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INFORMIRANJE

OBIŠČI
www.transparency.si/
spregovori

PRIDI
Na Vožarski pot 12
v Ljubljani

ZAGOVORNIŠTVO

... ali vas napotili na
eno od partnerskih
organizacij

PRAVNO
SVETOVANJE

