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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA 
vabi k oddaji kandidature za člane upravnega odbora TI Slovenia 

Predstavitev 

Društvo Transparency International Slovenia (v nadaljevanju TI Slovenia) je nevladna in neprofitna 
organizacija s statusom v javnem interesu pri  Ministrstvu za javno upravo. Od leta 2009 smo del 
mednarodne mreže Transparency International, ki se bori za svet, v katerem oblast, politika, 
gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bodo prepleteni s korupcijo. 

TI Slovenia razpisuje volitve za člane upravnega odbora društva, vključno s predsednikom, ki bodo 
potekale na zboru članov v mesecu septembrui  na podlagi 19. člena statuta društva. 

Delo upravnega odbora 

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska dela ter vodi 
delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. UO šteje 
praviloma vsaj 3 člane. Mandatna doba članov UO traja 4 leta z možnostjo vnovične izvolitve. Funkcije 
članov UO niso plačane. 

Več o delu in nalogah UO v statutu društva. 

Predložitev kandidature 

Prijave morajo vsebovati:  

- navedbo za katero funkcijo UO kandidat kandidiraii, 
- življenjepis kandidata (v Europass obliki, skupaj s telefonsko številko in e-naslovom), 
- kratko predstavitev (največ pol strani formata A4, 750 znakov brez presledkov)) kompetenc 

kandidata, ki so relevantne za pozicijo v UO, 
- vizijo dela kandidata v UO (največ eno stran formata A4, 1500 znakov brez presledkov), 
- izjavo o soglasju za obdelavo osebnih podatkov s strani društva ter distribucijo podatkov, 

vezanih na kandidacijski postopek, članom društva. 

Prijave pošljite na elektronski naslov info@transparency.si. 

Funkcija člana UO je, skladno z 20. členom statuta društva, pogojena s članstvom v društvu. 
Kandidacijski postopek je odprt tudi za nečlane. Kandidati za UO, ki niso člani društva, morajo vlogi 
priložiti tudi pristopno izjavo in podpisan etični kodeks.  

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog, ne bodo upoštevane. 

Na zboru članov se bodo kandidati  na kratko osebno predstavili in odgovarjali na vprašanja članov 
društva. Posledično je prisotnost kandidatov na zboru članov zaželena.  

Rok za oddajo kandidature je do vključno 16. 9. 2018. 
 

http://www.transparency.org/
https://www.transparency.si/images/dokumenti/statut_2018_3_scan.pdf
https://www.transparency.si/images/dokumenti/statut_2018_3_scan.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
mailto:info@transparency.si
https://www.transparency.si/images/dokumenti/statut_2018_3_scan.pdf
http://transparency.si/podpri-nas/postani-clan
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Za dodatna vprašanja in zaprosila za pojasnila se obrnite na info@transparency.si ali 01/320 73 25. 

 
>>>> 

 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 

    
Ljubljana, 4. 9. 2018  

 

i Točen datum in ura izrednega zbora članov bosta znana najkasneje 8 dni pred zborom. 
ii Vložen je bil predlog spremembe statuta, ki predvideva ukinitev funkcije generalnega sekretarja kot 

člana UO. O predlagani spremembi bo odločal zbor članov na septembrskem zasedanju. V primeru opisane 

spremembe statuta bodo kandidature za položaj generalnega sekretarja zavržene (volilo se bo predsednika 

društva in člane UO). 
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