INTEGRITETA IN NAČRT INTEGRITETE V DOMU UPOKOJENCEV KRANJ
Zakon o integriteti določa, da morajo poleg ostalih tudi javni zavodi oblikovati in sprejeti Načrt
integritete in ga do 5. junija vsako leto poslati Komisiji za preprečevanje korupcije (spremembe). Tudi
v DOM-u UPOKOJENCEV KRANJ smo pristopili k zmanjševanju tveganj za korupcijo in nasprotij
interesa, kot tudi drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj. Upravljanje s tveganji je naloga vseh v
domu, a odgovornost pristojnih. Cilj upravljanja vodstva s tveganji je, da bi poslovanje potekalo
pravilno, etično, ekonomično, učinkovito, uspešno in smiselno. Da je poslovanje usklajeno z zakonim
predpisi, politikami, načrti, postopki. Da se premoženje zaščiti pred neupravičenim, nesmiselnim,
nenamenskim trošenjem in uporabo, da se zaščiti pred nepravilnostmi in zlorabo. Da bo poročanje
pošteno, zakonito in bodo spremljani rezultati poslovanja. Načrt integritete je zakonski ukrep za
krepitev integritete in transparentnosti ter preprečevanje in odpravljanje korupcije in nasprotja
interesov.
Bistvo načrta integritete je, da s celovitim, dobro načrtovanim in poenotenim pristopom učinkoviteje
odpravimo in obvladujemo vzroke za različne kršitve dolžnega ravnanja (identificiramo, analiziramo,
ocenimo, ukrepamo, preverimo in ponovimo).
SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV: javni uslužbenci smo vsi, ki v zvezi z opravljanjem
javne službe:
1. ne sprejemamo daril.
2. Izvršujemo naloge strokovno, vestno, pošteno in častno, skladno s poklicno etiko pri čemer
3. gospodarno in učinkovito uporabljamo javna sredstva ter
4. varujemo tajne podatke in druge informacije v zvezi z delom in ne nazadnje
5. spoštujemo sebe, sodelavce in stanovalce ter ostale osebe, ki so del našega vsakdana.
»Etična oseba v smislu (etičnega) prizadevanja sem lahko v tistem trenutku, ko naredim prvi korak,
da sem boljši/a.« dr. Miro Cerar ml.
Kdo v domu sodeluje pri spremembi oz. izdelavi načrta integritete?
V Domu je imenovana delovna skupina za pripravo in spremembe načrta integritete:
Marjeta Gale je skrbnik načrta.
Irma Šmelcer, Breda Arnež in Tjaša Križnar so članice.
Vse informacije v zvezi Načrtom integritete ali Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije so na
voljo na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije: www.kpk-rs.si. Zakon o integriteti in
preprečevanju korupcije je dosegljiv tudi na naši spletni strani:www.du-kranj.si.
Vaša opažanja, predloge in vprašanja naslovite na Vodjo delovne skupine (Marjeta Gale) in jih
oddajte v recepciji Doma ali po e-pošti: uprava@du-kranj.si (s pripisom: Za delovno skupino za
pripravo načrta integritete). Pri vodji delovne skupine dobite vpogled v vsa gradiva o dosedanjih
aktivnostih v zvezi s pripravo načrta integritete in ostalo dokumentacijo.
Vodja delovne skupine
za pripravo načrta integritete
Marjeta Gale

