Mentor Razsodišča ŠOU

POZIV
K VLAGANJU PRIJAV ZA GLAVNEGA TOŽILCA ŠOU
Na podlagi 7.a člena Pravilnika o tožilstvu ŠOU (PT-1A) zainteresirane študentke in študente,
ki so vpisani vsaj na eno od članic Univerze v Ljubljani, pozivam, da oddajo prijavo za
kandidaturo za glavnega tožilca ŠOU. Uporabljeni izrazi v tem pozivu so zapisani v moški
slovnični obliki in se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Naloge glavnega tožilca so: vodi Tožilstvo, usklajuje delo tožilcev in predstavlja Tožilstvo
navzven in zagotavlja strokovnost delovanja Tožilstva (10. člen PT-1A).
Dodatni pogoji (tretji odstavek 7.a člena PT-1A), ki jih mora študent izpolnjevati in jih bom
mentor upošteval pri odločitvi:
– odlično poznavanje kazenskega prava, disciplinskega kaznovanja, načel kaznovalnega prava
in postopkov;
– dobra sposobnost koordinacije in organiziranja dela;
– poznavanje delovanja ŠOU v Ljubljani;
– solidno poznavanje splošnih ekonomskih in računovodskih pravil.
Prijave z zadevo »Prijava za glavnega tožilca« zbiram do vključno 3. decembra 2018 na epoštni naslov razsodisce.prijava@gmail.com. Zapoznelih prijav ne bom obravnaval.
Prijava mora vsebovati:
1. ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča in naslov, na katerega
prejemate pošto;
2. e-poštni naslov;
3. telefonsko številko oziroma navedbo, da nimate telefona;
4. letnik, v katerega ste vpisani, in potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2016/2017;
5. povprečno oceno (elektronski izpis);
6. pojasnila o izpolnjevanju dodatnih pogojev iz predprejšnjega odstavka;
6. morebitne izkušnje s študentskimi organizacijami;
7. kratek življenjepis;

8. navedbo najpomembnejših študijskih in obštudijskih dejavnosti ter dosežkov
(tekmovanja, nagrade, dodatno izobraževanje, raziskave, objave, delovne izkušnje itd.);
9. razloge za prijavo.
Prej zahtevane navedbe naj obsegajo največ 900 besed. Popolna prijava mora vsebovati tudi:
1. izjavo, da soglašate s kandidaturo za glavnega tožilca ŠOU;
2. izjavo, da ste v študijskem letu 2018/2019 vpisani na Pravno fakulteto Univerze v
Ljubljani in imate status študenta;
3. izjavo, da niste član izvršilnega organa politične stranke (na katerikoli ravni) ali
izvršilnega organa podmladka politične stranke ali izvršilnega organa verske skupnosti
oziroma verske ustanove;
4. izjavo, da ne opravljate katere koli druge funkcije ali dejavnosti ŠOU v Ljubljani;
5. izjavo, da ste seznanjeni z dejstvom, da bo komunikacija z možnimi kandidati potekala
preko elektronske pošte;
6. izjavo, da se strinjate, da mentor vaše podatke hrani do zaključka postopka imenovanja
glavnega tožilca ŠOU.
Po poteku roka za prijavo bom, po potrebi, opravil razgovore z najboljšimi kandidati,
izbranimi na podlagi pisnih vlog. Kandidati bodo o terminu razgovora in o poteku postopka
izbire obveščeni na e-poštni naslov, označen v prijavi.
Po opravljenem postopku izbire bom mentor v skladu s 7.a členom PT-1A predlagal tri
kandidate za glavnega tožilca. Kandidati bodo hkrati pozvani, da predložijo dokazila o
navedbah in izjavah iz prijave.
Pravni akti, relevantni za poznavanje funkcije in postopka imenovanja glavnega tožilca ŠOU,
so na voljo na spletni strani <http://www.sou-lj.si>.
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