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Pravna klinika »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« je
obštudijska dejavnost, ki bo na Pravni fakulteti prvič izvedena v študijskem letu 2022/23. Po
modelu drugih pravnih klinik bo študentkam in študentom omogočila podrobno
seznanitev s področji transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije s
kombinacijo podajanja znanj prek predavanj ter praktičnega izobraževanja.

Pravna klinika se posveča različnim vidikom preprečevanja korupcije ter zagotavljanja
transparentnosti in integritete tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Pravna vprašanja na
področju transparentnosti, integritete in korupcije so povezana tako z ustavnim, kot tudi
kazenskim, civilnim, gospodarskim, delovnim in upravnim pravom, v določenem delu pa
tudi z mednarodnim pravom in pravom Evropske unije. Vsebinsko bo klinika pokrivala
predvsem naslednje tematike: preprečevanje korupcije v javnem in zasebnem sektorju,
dostop do informacij javnega značaja, pomen in uporaba javno dostopnih podatkov, javno
naročanje, kazenskopravni vidike korupcije, delovnopravni vidike zaščite »žvižgačev«, interni
mehanizmi za zagotavljanje transparentnosti in integritete v zasebnem sektorju, predvsem
v večjih gospodarskih družbah, ki so bolj izpostavljene tovrstnim tveganjem (korporativno
upravljanje, korporativna integriteta v bankah, zavarovalnicah), pomen korporativne
integritete na davčnem področju. Vsebina klinike je, kljub široko opredeljenemu področju,
zasnovana ciljno. Opisana področja bodo obravnavana problemsko, s poudarkom na izzivih,
ki se pojavljajo ob delu posameznih partnerjev. Cilj klinike je prek poglobljene obravnave
posameznih problemov študentke in študente čim bolj usposobiti za delo na tem področju.

Klinika obsega teoretični in praktični del. Teoretični del klinike obsega serijo 12 seminarjev v
izvedbi partnerjev klinike. Predavanja bodo problemska, usmerjena na reševanje izzivov, ki
se pojavljajo pri delu posameznih partnerjev. Izbor uglednih in izjemno zanimivih
partnerjev iz prakse zagotavlja izvedbo teoretičnega dela na najvišji ravni. Ta del klinike bo
potekal v mesecu novembru. Praktični del klinike obsega sodelovanje udeležencev in
udeleženk pri delu partnerjev. Študentka ali študent bo usposabljanje opravljal v poletnem
semestru pri eni od mentorskih organizacij, vsebina in način dela pa bosta odvisna od
narave dela posamezne mentorske organizacije.

Na kliniko se lahko prijavijo študenti in študentke, vpisani vsaj v 3. letnik dodiplomskega
študija I stopnje ali  podiplomskega študija II. stopnje na Pravni fakulteti. V primeru večjega
števila prijav bodo imeli zaradi narave obravnavanih vsebin prednost študenti in študentke,
vpisani v višji letnik študija. Prijavo, ki naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo s
pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati pri pravni kliniki, pošljite na naslov
klinika.tijzs@gmail.com do petka, 7. oktobra. S prijavljenimi študenti in študentkami bodo v
primeru večjega števila prijav opravljeni kratki osebni razgovori.

Pravna klinika je akreditirana obštudijska dejavnost (4 ECTS), ki jo je mogoče uveljavljati
kot opravljen predmet Pravne veščine v praksi na I. ali II. stopnji ali kot prilogo k diplomi.

Dodatne informacije, vključno s seznamom partnerskih organizacij ter predvidenimi
predavatelji in naslovi predavanj v tem študijskem letu, najdete na spletni strani PF.

Organizacija in kontakt

Fakultetni koordinator klinike je as. Marjan Kos. 
 

S kakršnimikoli dodatnimi vprašanji se lahko oglasite v živo na fakulteti ali prek elektronske
pošte marjan.kos@pf.uni-lj.si. 
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