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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA išče: 
 

PRIPRAVNIKA/PRIPRAVNICO 

Transparency International je mednarodna organizacija za vzpostavljanje integritete, 
transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja korupcije. Po svetu ima več kot 100 samostojnih 
partnerjev in osrednjo institucijo mednarodni sekretariat v Berlinu. Transparency International 
povečuje ozaveščenost o škodljivih učinkih korupcije in sodeluje z vladami, s podjetji in z nevladnimi 
organizacijami, njen namen pa je razvoj in izvajanje učinkovitih ukrepov za spopadanje s korupcijo. 

Transparency International Slovenia (v nadaljevanju TI Slovenia) v obdobju 2014-2016 izvaja projekt 
Transparentnost lokalnih volitev v srednji in vzhodni Evropi. Namen je dvig ravni integritete in 
transparentnosti pri financiranju lokalnih političnih kampanj, z različnimi aktivnostmi na področju 
nadzora in monitoringa, raziskav in zagovorništva na nacionalni in mednarodni ravni. Cilj projekta je 
povečanje preglednosti volilnih kampanj na lokalnem nivoju in s tem povečanje zaupanja v lokalno 
politiko.  

Za potrebe izvajanja projektnega dela društva TI Slovenia razpisujemo plačano pripravniško mesto za 
delo na projektu Transparentnost lokalnih volitev v srednji in vzhodni Evropi za čas 1 meseca za polni 
delovni čas. Delo bo potekalo v pisarni društva: Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.  
Višina plačila je 500 eur bruto. Način plačila je stvar dogovora med TI Slovenia in posameznim 
kandidatom. 
 
Splošni pogoji: 
Za delo bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih s Statutom, internimi in 
mednarodnimi pravilniki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Seznanjenost s področjem preprečevanja korupcije, integritete in transparentnega delovanja.  
 Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika. 
 Znanje orodij MS Office, poznavanje IT in baz. 
 Komunikacijske, strokovne in organizacijske sposobnosti. 
 Natančnost, dinamičnost, odzivnost, vztrajnost, vestnost, motiviranost. 

 
Naloge: 

 Pomoč pri analizi podatkov terenskega monitoringa volilnih kampanj,  

 Pomoč pri analizi poročil strank o lokalnih volilnih kampanjah, 

 Pomoč pri pridobivanju podatkov, ki so potrebni za analizo poročil, 

 Pomoč pri drugih projektnih in raziskovalnih dejavnostih, 

 Pomoč pri pisarniških delih, 

 druge naloge po odredbi projektnega vodje. 
  
Delo zagotavlja: 

 Pridobitev delovnih izkušenj in znanj na področju integritete, transparentnosti in boja proti 
korupciji, 

 dinamično in fleksibilno delo, 
 delo v največji mednarodni organizaciji za boj proti korupciji, 
 možnost razvoja kariere v mednarodnem okolju ali v Transparency International Slovenia, 
 sodelovanje s strokovnjaki, 
 sodelovanje z visoko motivirano ekipo, 
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 ustvarjanje dobre mreže in poznanstev. 
 
 
Kandidat naj priloži:  

 Življenjepis  

 Pisno vlogo z motivacijskim pismom (največ 1 stran) 

 Potrdilo o nekaznovanosti za posamezna kazniva dejanja 
 

 
Prijavo do vključno 20. 4. 2014 pošljite prek elektronskega naslova na info@transparency.si.  
 

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog, bodo zavržene. 
 
Z izbranimi kandidati bomo opravili pogovore v mesecu aprilu 2014. Pričetek dela s 4. Majem 2015. 
Delo poteka v pisarni Transparency International Slovenia in na terenu. Več o naših aktivnostih 
preberite na http://www.transparency.si.  
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 
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