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Razpis za kandidaturo za člana nadzornega odbora TI Slovenia 

TI Slovenia razpisuje kandidaturo za člana nadzornega odbora društva.  

Predstavitev društva 

Društvo Transparency International Slovenia (v nadaljevanju TI Slovenia) je nevladna in neprofitna 
organizacija s statusom organizacije v javnem interesu. 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. 

Delo nadzornega odbora 

Nadzorni odbor skladno s statutom spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva ter 
opravlja nadzor nad finančno-materialnim in drugim poslovanjem društva ter enkrat letno poroča 
zboru članov. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Trenutno ima nadzorni odbor dva člana, saj 
je bila ena od članic nadzornega odbora izvoljena za predsednico društva, funkciji pa nista združljivi.  

Funkcija člana nadzornega odbora ni plačana. 

Postopek kandidature 

Prijave morajo vsebovati:  

- življenjepis kandidata (s telefonsko številko in e-naslovom); 
- kratko predstavitev (največ pol strani formata A4, 750 znakov brez presledkov) kompetenc 

kandidata, ki so relevantne za funkcijo v nadzornem odboru; 
- izjavo o soglasju za obdelavo osebnih podatkov s strani društva ter distribucijo podatkov, vezanih 

na kandidacijski postopek, članom društva; 
- izjavo o neobstoju okoliščin, ki bi lahko predstavljale navzkrižje interesov (glede na določbe 

Statuta, politična izpostavljenost, idr.); 
- lastnoročno podpisano izjavo podpore kandidaturi vsaj ene osebe, ki je ob vložitvi kandidature 

redni član društva. 

Kandidati pošljejo prijavo na info@transparency.si.  

Skladno z 19. členom Statuta potrjuje člane nadzornega odbora zbor članov. Po zaključku razpisa bo 
sklican izredni zbor članov društva, na katerem bodo potekale volitve za novega člana nadzornega 
odbora.  

V okviru postopka si društvo pridržuje pravico opraviti skrbni pregled ozadja in primernosti kandidata. 
Ugotovitve in zaključki opravljenega skrbnega pregleda bodo, če bo odkrito kaj relevantnega, 
predstavljeni  na zboru članov.  

Članstvo v društvu ni pogoj za opravljanje funkcije v nadzornem odboru.  
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Prijave, ki ne bodo vsebovale vse zahtevane dokumentacije, 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 obvezna.  

Rok za oddajo kandidature je do vključno 3. 6. 2022. 
 

Za dodatna pojasnila se obrnite na info@transparency.si. 
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V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 

    

Ljubljana, 16.5.2022 
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