
TE ZANIMA, KAKO POTEKA BOJ
PROTI KORUPCIJI IN ZAŠČITA
TISTIH, KI JO RAZKRIJEJO?

Študente_ke PF vabimo k prijavi za sodelovanje pri
projektu Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in
neetičnih dejanj

Vse, ki vas zanima delo
nevladnih organizacij

Odgovorne, komunikativne,
samoiniciativne
študente_ke, pripravljene
za ekipno delo

Sodelovanje do poletja
2022

Poznavanje osnov
delovnega, obligacijskega,
kazenskega prava, ZIntPK in
ZDIJZ 

KAJ PONUJAMO?
Skupno mentorstvo PF in
strokovnjakov TI SI
Izobraževanje, ki bo študente
usposobilo za praktično delo
Obseg dela okvirno nekaj ur
tedensko, odvisno od dinamike dela

Pravno svetovanje in usmerjanje
prijaviteljev korupcije v okviru Centra
Spregovori!
Raziskovanje kompleksnejših primerov
korupcije, s katerimi se seznani TI SI
Priprava osnutkov vlog za državne
organe (npr. dostop do informacij
javnega značaja)
Spremljanje prenosa Direktive (EU)
2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo
kršitve prava Unije

DELO BO OBSEGALO

Pošljite svoj CV in kratko motivacijsko pismo na marjan.kos@pf.uni-lj.si. 
Rok prijave je 20. 9. 2021.

PRAVNA FAKULTETA UL / TRANSPARENCY INTERNATIONAL SI

KOGA IŠČEMO?



O projektu Krepitev zaščite prijaviteljev
korupcije in neetičnih dejanj

O Transparency International Slovenia 

O Centru Spregovori!

V okviru projekta bodo izbrani kandidati_ke pod mentorstvom as. Marjana Kosa
ter strokovnjakov TI Slovenia sodelovali pri sprejemanju in obravnavi prijav sumov
korupcije, pravnem svetovanju in usmerjanju prijaviteljev korupcije, obravnavi
konkretnih primerov korupcije s področja dela TI Slovenia ter Centra Spregovori!,
spremljanju prenosa Direktive (EU) 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve
prava Unije, pripravo osnutkov vlog za državne organe (npr. zahteve za dostop do
informacij javnega značaja) in drugih aktivnostih v okviru projekta. 
Študenti_ke boste v okviru mentorstva in  samostojnega dela ter dela v skupini
pridobili praktične izkušnje predvsem s pravnih področij preprečevanja korupcije,
zaščite prijaviteljev, dostopa do informacij javnega značaja, postopkov
implementacije predpisov EU v nacionalni pravni red, pa tudi veščine komunikacije
z občutljivimi in ranljivimi posamezniki, varovanja zasebnosti in zagotavljanja
spletne varnosti. Vključeni boste v aktivnosti ozaveščanja javnosti in postopke
sodelovanja z vladnimi in nevladnimi službami v povezavi z vsebinami projekta.

Transparency International Slovenia – društvo Integriteta je nevladna, neodvisna in
nepridobitna organizacija s statusom v javnem interesu pri Ministrstvu za javno
upravo. Od leta 2010 je del mednarodne mreže Transparency International, ki jo
sestavljajo društva v več kot 100 državah, ki med seboj aktivno sodelujejo.

Center Spregovori! je del mednarodnega sistema ALAC (Advocacy and Legal Advice
Centre), ustanovljenega za sprejemanje prijav korupcije, dajanje brezplačnih
pravnih nasvetov prijaviteljem in pomoč prijaviteljem pri postopkih prijav sumov
nepravilnosti pristojnim organom. 
Pravniki centra Spregovori! individualno obravnavajo primere, se aktivno ukvarjajo
s sistemskimi pomanjkljivostmi pri zakonodajni ureditvi in opozarjajo javnost na
morebitne kršitve s strani državnih organov. TI Slovenia v okviru Centra
Spregovori! nudi pravno pomoč prijaviteljem od leta 2014 in je v tem času
obravnaval več sto prijav z različnih področij, na podlagi prejetih prijav pa je bilo
izvedenih tudi nekaj zagovorniških kampanj.


