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Okvirni seznam tem ter predavateljev in predavateljic – teoretični del klinike  

as. Marjan Kos 

Splošno 

Ta dokument vsebuje seznam predvidenih predavateljev in predavateljic, tem ter okvirnih vsebin 

njihovih predavanj v sklopu nove pravne klinike »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem 

sektorju«. 

Več informacij o poteku pravne klinike je na voljo na spletni strani Pravne fakultete UL. 

Teoretični del pravne klinike bo (razen izjem) izveden na Pravni fakulteti UL v mesecu novembru, 

predvidoma med 8. 11. ter 24. 11. 2022. Predavanja bodo z manjšimi odstopanji potekala dvakrat 

tedensko (ob torkih in četrtkih) po štiri ure. Natančen razpored predavanj bo objavljen pred začetkom 

klinike. 

Za vse dodatne informacije se lahko oglasite po elektronski pošti (marjan.kos@pf.uni-lj.si) ali v živo na 

fakulteti (pisarna 323). 

 

Partner Predavatelj oziroma predavateljica, naslov in okvirna vsebina 
predavanja 

Transparency 
International Slovenia  

(TI SI) 

Vasja Čepič, pravnik pri TI SI 

»Transparentnost, integriteta, korupcija« 

Opredelitev korupcije in koruptivnih ravnanj, predstavitev ocene škode 
zaradi korupcije, pomen zaupanja javnosti v institucije, predstavitev 
statistik, pomen transparentnosti, dostopa do informacij javnega 
značaja, integritete  in politične integritete, vse skozi predstavitev 
konkretnih primerov in analiz. 

Komisija za 
preprečevanje korupcije 

(KPK) 

mag. Vita Habjan Barborič, vodja službe za preventivo pri KPK 

TBD 

Državna revizijska 
komisija  

(DKom) 

Samo Červek, predsednik DKom 

»Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja« 

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja pred DKom in Upravnim 
sodiščem, kritična ocena smiselnosti in praktičnosti ureditve sodnega 
varstva v tovrstnih postopkih pred Upravnim sodiščem. 

Informacijski 
pooblaščenec 

(IP) 

mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica IP 

»V iskanju sorazmerja med pravico dostopa do informacij javnega 
značaja in drugimi ustavnimi pravicami« 

Dostop do informacij javnega značaja (IJZ) kot temeljna človekova 
pravica, načelo prostega dostopa, možnosti omejevanja te pravice, 
izvedba v praksi IP in v sodni praksi. Obravnava varstva osebnih 
podatkov kot najpogostejše izjeme dostopa do IJZ, pregled pravne 
ureditve, izjeme od izjem (t.i. absolutno javni podatki), vključno s primeri 
iz prakse IP in sodne prakse. 

Upravno sodišče RS 

(UPRS) 

dr. Damjan Gantar, podpredsednik UPRS 

»Posebnosti upravnih sporov s področja dostopa do informacij javnega 
značaja« 

https://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravne-klinike/pravna-klinika-transparentnost-in-integriteta-v-javnem-in-zasebnem-sektorju/
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Predstavitev posebnosti upravnega spora na področju dostopa do 
informacij javnega značaja s poudarkom na sodni praksi Upravnega 
sodišča na področju DIJZ. 

Ministrstvo za javno 
upravo, Odprti podatki 
Slovenije (OPSI) 

Aleš Veršič, Alenka Pšeničnik, Odprti podatki Slovenije (OPSI) 

TBD 

dr. Matej Kovačič 

Inštitut Jožef Stefan (IJS),   
International Research 
Centre On Artificial 
Intelligence Under the 
Auspices of UNESCO 
(IRCAI) 

dr. Matej Kovačič, raziskovalec na IJS, IRCAI 

»Analiza in vizualizacija odprtih podatkov« 

Primeri analiz in vizualizacij odprtih podatkov, pripravljenih na IJS in 
IRCAI. Pomen in dodana vrednost obdelave, povezovanja in vizualizacije 
odprtih podatkov. 

Primeri analiz in vizualizacij podatkov DUTB, lobističnih stikov, finančnih 
transakcij javnega sektorja, plač v javnem sektorju, občinskih 
proračunov itd. Pomen prečiščenosti ter pravilnega vsebinskega 
razumevanja podatkov, da ne prihaja do napak. 

Predstavitev orodij, razvitih v laboratoriju za umetno inteligenco, ki 
omogočajo interaktivno pregledovanje in "odkrivanje" podatkov preko 
spleta (AI observatory, TheyBuyForYou in EventRegistry). 

Računsko sodišče 

(RS) 

dr. Dijana Možina Zupanc, vodja kabineta predsednice RS, Matej Babič, 
strokovni sodelavec za revidiranje  

»Bdimo nad potmi javnega denarja« 

Kratka predstavitev vloge RS, predstavitev revizij ter razlik med njimi. 
Predstavitev aktualnih in odmevnih revizij na podlagi praktičnih 
primerov in ugotovitev. Predstavitev novih pristopov RS pri 
komuniciranju z zainteresiranimi javnostmi ter svetovalna funkcija RS. 
Vloga RS v spreminjajočem se svetu. 

Odvetniška družba Pirc 
Musar in Lemut Strle 

mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica 

»Izvajanje ZDIJZ – vidik zavezancev« 

Predstavitev splošnih dilem zavezancev v zvezi s posredovanjem 
informacij javnega značaja na izbranih primerih iz prakse. Razumevanje 
kriterija materializirane oblike (kdaj šteti, da dokument obstaja, ali 
zavezancu res ni treba ustvariti novih dokumentov ipd.), z vidika 
zavezancev ter vprašanje t.i. delnega dostopa (kako se ga lotiti v praksi, 
če gre za vpogled ali za posredovanje kopij, kdaj delni dostop ni mogoč) 
in vključevanja stranskih udeležencev v postopek. 

Združenje nadzornikov 
Slovenije  

(ZNS) 

Gorazd Podbevšek, predsednik ZNS 

»Integriteta in korporacijsko upravljanje« 

Namen in pomen gospodarske družbe – cilji družbe in etična presoja. 
Obravnava standarda dolžne skrbnosti, ki velja za člane organov vodenja 
in nadzora v teoriji in praksi. Predstavitev konkretnih pravnih 
mehanizmov, preko katerih se poskuša v korporacijskem upravljanju 
uveljavljati integriteto – nasprotje interesov, poslovanje s povezanimi 
osebami. 

Nova ljubljanska banka 

(NLB) 

Rok Praprotnik,  direktor centra za skladnost poslovanja in krepitev 
integritete pri NLB 

»Program skladnosti v gospodarski družbi« 
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Predstavitev koncepta »programa skladnosti« v gospodarski družbi. 
Zakaj je program skladnosti v podjetju potreben in kaj je vsebina 
tovrstnega programa. Obravnava »anti-fraud« aktivnosti v gospodarski 
družbi povezavi z vsebino programa. 

PricewaterhouseCoopers  

(PwC Slovenia) 

Mojca Bartol Lesar, partnerica v oddelku Davčno-pravnega  svetovanja, 
PwC Slovenia, Aleksander Ferk, direktor oddelka za davčne in pravne 
storitve, PwC Slovenia 

»Davčno načrtovanje – zakonito zmanjšanje davčne obveznosti ali 
davčna utaja?« 

Kaj je davčno načrtovanje in kaj davčna utaja. Instrumenti 
mednarodnega davčnega načrtovanja ob predstavitvi odmevnih 
primerov velikih korporacij (Starbucks, Apple, Google). Davčne oaze in 
afere, ki so zaznamovale zadnje desetletje. Poročanje davčnih 
aranžmajev v EU (Dac6 direktiva). Praktični primeri zakonitega 
davčnega načrtovanja. 


