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Zadeva: Zahtevek za popravek članka »Kako rdeči člani društva proti korupciji 

obvladujejo slovenske medije ali Drago Kos ne spusti funkcije iz rok«, objavljenega 24. 

11. 2016 ob 5.00 v mediju www.nova24tv.si  

 

Spoštovani odgovorni urednik Miro Petek, 

 

Na podlagi 26. člena Zakona o Medijih (Ul. RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami, v nadaljevanju Zmed) vam vezano na članek Kako rdeči člani društva proti 

korupciji obvladujejo slovenske medije ali Drago Kos ne spusti funkcije iz rok, ki je bil objavljen 

dne 24.11.2016 ob 5.00 na www.nova24tv.si, pošiljamo zahtevo za objavo popravka. 

Popravek ste skladno s 27. členom Zmed dolžni objaviti brez sprememb ali dopolnitev in sicer 

v roku 48 ur po prejemu popravka. Posledično mora objava vsebovati tudi vse povezave na 

spletne strani, kot jih vsebuje spodnji popravek. Objavljen nora biti na enakovrednem mestu 

ter jasno označena kot popravek. 

 

Marjanca Scheicher je na spletni strani www.Nova24TV.si 24. 11. 2016 v navedenem 

besedilu navajala napačne informacije, izkrivljala dejstva v zvezi z delovanjem članice 

mednarodne mreže pri nas Transparency International Slovenia – Društva Integriteta (v 

nadaljevanju TI Slovenia), njenih zaposlenih in njenih članov.  

 

Avtorica dejstev glede delovanja društva (kljub temu da so vsa javno objavljena na spletu) ni 

preverila, niti za pojasnila ni zaprosila organizacije. V nekaterih delih besedila je razvidno celo 

povzemanje, sklicevanje in dobeseden prepis besedila medija Požar report (iz dne 7. 1. 2011) 

in medija Demokracija (iz dne 20. 1. 2011). Pri tem navajanju pa avtorica ni upoštevala našega 

zahtevanega in tudi objavljenega popravka in odgovora članka v Demokraciji.  

 

popravek 

 

Naslov: Transparency International Slovenia je nepolitična in neodvisna organizacija, ki 

ima ničelno toleranco do korupcije  

 

Transparency International Slovenia deluje in je vedno delovalo transparentno  

Društvo Integriteta je bilo uradno ustanovljeno leta 2009, status pridruženega člana (med 

letoma 2009 in 2012) in pozneje rednega člana mednarodne organizacije Transparency 

International (leta 2012) je pridobilo skozi uradne in javno dostopne dolgotrajne postopke 

mednarodne organizacije s sedežem v Berlinu. Spletna portala Ajpes kot Bizi.si na svojih 

spletnih straneh glede na zakonodajo ne objavljata ustanoviteljev nevladnih organizacij. Tako 

navedek v besedilu, da je Transparency International Slovenia (TI Slovenia) na portalu AJPES 

ali Bizi.si »spretno zakril«, kdo je ustanovitelj ter da s tem ne zagotavljamo transparentnosti, 



zanikamo. Register ustanoviteljev vsakega društva je po Zakonu o društvih dostopen pri 

Ministrstvu za notranje zadeve in predstavlja javno dostopen podatek. 

 

TI Slovenia opozarja še na druge in neresnične navedbe v zvezi s finančnim delovanjem 

organizacije. Kot polnopravna članica največje nevladne organizacije Transparency 

International spoštujemo najvišje standarde finančne in organizacijske transparentnosti, kar je 

jasno razvidno s spletne strani www.transparency.si. Vsa finančna in vsebinska poročila za 

vsako leto so javno dostopna, ob tem pa je objavljeno tudi podrobno finančno poročilo za 

minulo leto. Z mednarodnimi in internimi (javno objavljenimi) pravilniki smo zavezani 

zagotavljanju dolžne skrbnosti v zvezi s sklepanjem zunanjih svetovalnih ali strokovnih 

pogodb. Tudi trenutno financiranje projektov, vključno s celotno zgodovino financiranja, že 

izvedenih projektov in aktivnosti so javno dostopni na naši spletni strani. Strategija, politike in 

smernice financiranja in sprejemanja donacij so tudi javno dostopni in opredeljeni v 

dokumentih delovanja mednarodne organizacije. Skozi sistem preprečevanja tako nasprotij 

kot tudi videza nasprotij interesov in izvajanja etičnega in transparentnega zagovorništva 

zagotavljamo najvišjo raven transparentnosti. TI Slovenia izvaja dodatne ukrepe za višjo 

transparentnost lastnega delovanja, in sicer med drugim vsako leto zunanja neodvisna 

revizijska družba opravi revizijo finančnega in vsebinskega poslovanja društva (kljub temu da 

zakon tega od društev ne zahteva). 

TI Slovenia je vedno bila in še vedno je ena organizacija 

  

TI Slovenia je od vsega začetka eno društvo. Napačna je navedba avtorice besedila, da je 

nastalo z združitvijo dveh društev. Od ustanovitve je to ena pravna oseba, ki je po sklepu 

zbora članov (2014) v letu 2015 formalno zamenjala ime iz Integriteta – društvo za etičnost 

javnega delovanja v Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta. Uradni akt 

društva je bil uradno potrjen na zboru članov, saj je po Zakonu o društvih to pogoj za uradno 

ustanovitev in spremembo uradnega imena. Uradni akti, torej statut in drugi dokumenti, po 

katerih poslujemo, so javno dostopni na spletni strani. 

 

Spletna stran društva je www.transparency.si  

Transparency International stremi k poenoteni spletni podobi svojih podružnic. Opažamo, da 

je avtorica pravilno ugotovila, da društvo deluje transparentno in ohranja tudi arhiv dozdajšnjih 

aktivnosti na stari spletni strani in redne dejavnosti objavlja na novi spletni strani. Tako spletna 

stran društva www.integriteta.si obiskovalcu omogoči vpogled v delovanje društva in arhivske 

projekte do prehoda na bolj mednarodno poenoteno podobo na www.transparency.si, na 

kateri si lahko podrobneje preberete o vseh dejavnostih o preprečevanju korupcije, 

vzpostavljanju integritete in višje transparentnosti, za kar se v tej državi vsi trudimo. Sicer pa 

imamo spletnih strani več, kar ste, kot opažamo, prezrli, priporočamo vam, da si ogledate tudi 

naslednje: www.zakonodajni-monitor.si in www.lokalne-volitve.si.  

 

Opažamo, da je avtorica besedila pravilno ugotovila, da je Vid Doria edini član upravnega 

odbora, ki je v tem društvu tudi redno zaposlen. Opažamo pa tudi, da je avtorica pod vprašaj 

postavila vlogo dela oziroma naziv »mladinski delavec«, ki je navedeno kot plačano delo Vida 

Dorie. Opažamo pa tudi, da bi avtorica vse informacije lahko pridobila na spletni strani ali bi 

naslovila vprašanje na društvo. Vloga »mladinskega delavca« je definirana v mednarodnem 

projektu, ki ga TI Slovenia izvaja s tujimi partnerji, in sicer gre za izvajanje dejavnosti 



izobraževanja srednješolskih profesorjev in dijakov srednjih šol na področju preprečevanja 

korupcije, vzpostavljanja integritete, transparentnosti in odgovornosti. Omenjeno delovno 

mesto se namreč nanaša na implementacijo projekta Inovativni pristopi v postopkih 

formalnega izobraževanja boja proti korupciji, ki ga financira Evropska komisija. 

 

TI Slovenia je naveza za ničelno korupcijo!  

 

Avtorica Marjanca Scheicher v več delih besedila tudi napačno in izkrivljeno navaja 

neutemeljene trditve oziroma napačno sklepa o povezavah in finančnih stanjih v besedilu 

omenjenih oseb, ne da bi preverila javno dostopna dejstva ali dejansko stanje preverila pri 

osebah, ki jih navaja. Pri tem pa celo navaja besedilo iz drugih medijev, za katere je TI 

Slovenia zahtevalo popravke po Zakonu o medijih, a jih avtorica pri oblikovanju te objave ni 

upoštevala, kljub temu da bi jih morala. TI Slovenia ni politično opredeljena organizacija niti 

skrivnostno združenje. TI Slovenia deluje neodvisno in transparentno po mednarodnih načelih 

največje mednarodne nevladne mreže nevladnih organizacij na svetu Transparency 

International, katere član je od leta 2009. K temu nas zavezujejo sporazumi s to organizacijo, 

ki združuje več kot 110 takih organizacij in 46 individualnih članov po vsem svetu in ima 

mednarodni ugled. Z vašimi nepreverjenimi in neresničnimi navedbami v tem besedilu in 

drugih medijih ste okrnili ugled TI Slovenia in ugled Transparency International. TI Slovenia je 

ustanovila skupina državljanov, ki jih skrbi razraščanje korupcije v Sloveniji. Komisija za 

preprečevanje korupcije ter druge javne in državne institucije ter z njimi povezane osebe so 

po zakonu, mednarodnih resolucijah, strategijah in drugih mednarodnih zavezah ter 

ratificiranih sporazumih, ki jih je podpisala Slovenija, dolžna strokovno podpreti delovanje 

civilne družbe na tem področju. TI Slovenia ne deluje v interesu posameznikov in jo v skladu 

s statutom vodijo uradni organi, zaposleni pa implementirajo politiko in projekte za 

preprečevanje korupcije. 

 

Pakt integritete je preventivni mehanizem za preprečevanje korupcije in eden najvišjih 

standardov transparentnosti 

 

Javne in državne ustanove in izvajalci oziroma porabniki javnih sredstev so zavezani k 

transparentni in smotrni porabi javnih sredstev. Projekt Pakt integritete koordinira mednarodna 

organizacija Transparency International in ga finančno podpira Evropska komisija, direktorat 

za regionalno politiko. V ta namen je Evropska komisija izvedla razpis za izbor naročnika v 

državi (izbrali so Ministrstvo za zdravje, in sicer projekt Energetske obnove bolnišnic), saj gre 

za naročila višjih vrednosti in razpis za nadzornika nad transparentno porabo, za kar je bil 

izbran TI Slovenia. Opažamo, da avtorica teh podatkov očitno ni preverila ne pri Evropski 

komisiji v Bruslju, ne pri njihovem predstavništvu v Sloveniji, ne pri ministrstvu, zagotovo pa 

ne v TI Slovenia, saj navaja napačne trditve. Pakti integritete se izvajajo v 11 državah 

Evropske Unije in jih promovira tudi Evropska komisija. Gre za mednarodno podprto 

metodologijo, zato priporočamo, da bralce za več informacij in resnični potek dogodkov ter 

vsebino paktov integritete usmeri na objave Transparency International in TI Slovenia in na 

sporočila za javnost od marca 2015, saj so objave javno dostopne na www.transparency.si.  

 

Podpis Pakta integritete omogoča transparenten nadzor javnosti nad porabo javnega 

denarja  

 



Opažamo, da je avtorica ugotovila, da je transparentnost porabe javnih sredstev nujna. Tako 

bo strokovnjake po projektu zaposlil TI Slovenia, in to skladno s proračunom, ki ga je odobrila 

Evropska komisija pri prijavi projekta. O namenski porabi sredstev TI Slovenia vsakih šest 

mesecev skladno s pogodbo poroča donatorju. Avtorici se je namreč zapisalo, da bo 

strokovnjake zaposlovala kar ministrica sama. 

  

Evropska komisija z raziskavo ugotavlja zlorabo (EU) javnih sredstev skozi procese 

javnega naročanja 

 

Avtorici besedila želimo pojasniti namen in pomen podpisa Pakta integritete, saj, če iz njenega 

besedila razberemo pravilno, meni, da gre za »nerazumljivo« dejanje, ker so tako ali tako 

javne ustanove že »zavezane k javni naročilom in izbiri najboljših ponudnikov«. Zakonodaja 

EU na področju javnih naročil v vseh državah članicah porabnike javnih sredstev zavezuje k 

smotrni porabi, a raziskave še vedno kažejo, da se ta sredstva izgubljajo po nepotrebnem na 

več ravneh postopkov – pred, med in po naročilu. Podatki OLAF-a za minulo leto kažejo izgube 

v višini skoraj milijarde evrov zaradi goljufij pri razdeljevanju sredstev EU. Z implementacijo 

Pakta integritete želimo v Sloveniji zmanjšati in preprečiti zlorabo in odtujevanje javnih (EU) 

sredstev. Kot navajate tudi vi, in smo prepričani, da se tega zavedate, je korupcija velik 

problem v naši družbi. S slovenskimi primeri odtujevanja javnih sredstev ste dobro seznanjeni, 

kot je s tem seznanjena tudi javnost. Z implementacijo Pakta integritete želimo take primere 

zlorab tudi preprečiti. Tudi Evropska komisija spodbuja uporabo alternativnih mehanizmov za 

preprečevanje goljufij, kamor Pakti integritete tudi sodijo. Za več informacij se bralci vedno 

lahko obrnejo na uradne dokumente in razlage Paktov integritete. 

 

Ugotavljamo, da sta avtorica s pripravo tega besedila in tudi medijska hiša Nova24TV z objavo 

zavajajočih informacij, nepreverjenih dejstev ali polovičnih informacij kršili novinarske 

standarde in novinarsko etiko. Avtorica zapisa in drugi v vaši medijski hiši bi pri nas dobili 

jasne in pravilne informacije, ki so ob tem tudi javno dostopne na www.transparency.si, vendar 

v stik z nami do danes niste stopili.  

 

Od vašega medija, odgovornega urednika in avtorice Marjance Scheicher zahtevamo, da 

objavite popravke v zakonsko določenih merilih, vključno s povezavami na druge spletne 

strani, na istem mestu na spletni strani www.nova24TV.si in v ustreznem časovnem roku ter 

v vseh medijih, kjer ste oglaševali to vsebino ali s tem člankom povezano besedilo, kontekst 

ali povzetke. 

 

Transparency International Slovenia 

  

konec popravka 

 

Vljudno prosimo, da nam najkasneje v roku 24 ur po prejemu tega dopisa obvestite, kdaj 

bo popravek objavljen. Ob morebitni ne objavi ali objavi, ki ne bi zadostila vsem zakonskim 

zahtevam, bomo brez nadaljnjega opozarjanja uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva, 

vključno z vložitvijo tožbe na sodišču. 

 


