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Ljubljana, 6. april 2021

Z DELOM PRIČENJA TUDI ODBOR ZA ZAŠČITO ŽVIŽGAČEV

Ljubljana, 6. april 2021 – Zadnji dan marca se je na uvodnem srečanju sestal Odbor za zaščito
žvižgačev, ki bo deloval v okviru Centra za zaščito žvižgačev. Z velikim ponosom in veseljem
predstavljamo člane, ki so sprejeli naše vabilo: dr. Renata Salecl, sociologinja in filozofinja, dr. Peter
Čeferin, odvetnik in g. Goran Lukić, univerzitetni diplomirani politolog.

Že ob predstavitvi centra smo napovedali, da bo imel pomembno vlogo pri presojanju o nudenju
pomoči žvižgačev Odbor za zaščito žvižgačev. Na prvem srečanju smo se s člani odbora med
drugim pogovarjali o različnih možnih situacijah, v katerih se lahko znajdejo žvižgači in kako
obravnavati konkretne primere, kako zagotoviti učinkovito pomoč in jih zaščititi pred povračilnimi
ravnanji, na kak način se bodo porabljala zbrana sredstva in kaj vse je potrebno za delovanje Centra.
Kmalu po formalnem pričetku delovanja centra smo že prejeli prve vloge žvižgačev, ki jih bo odbor
prvič obravnaval na seji sredi aprila.
Odbor bo deloval na osnovi zaupnega – zastopniškega razmerja med centrom in prosilcem za
zaščito. Pri aktivnostih zaščite in zagovorništva žvižgačev na splošno bo center imel visoke
standarde poklicne zaupnosti (podobno kot velja za razmerje zdravnik-pacient ali odvetnik-stranka),
da ne bi nadalje izpostavljali žvižgača povračilnim ukrepom, in da bi varovali njegovo identiteto.
V javnosti bosta tako odbor kot center delovala aktivno in predstavljala strokovna stališča, na osnovi
skrbnega tehtanja interesov in vrednot ter izvajali zagovorništvo glede zaščite žvižgačev. Odbor bo
opozarjal tudi na oblike zlorab in značilne rdeče zastavice, na podlagi večjega števila zgodb
žvižgačev, brez izpostavljanja žvižgačev in konkretnih primerov. V javnosti bomo o konkretnih
primerih predstavljali stališča le, če bo žvižgač to želel in se bo sam izpostavil.
Center se bo financiral s pomočjo donacij in preko pridobljenih sredstev na razpisih doma in v tujini.
Center bo zasledoval visoke standarde transparentnosti glede obveščanja javnosti o zbranih
donacijah, kot tudi o porabi denarja zbranega iz donacij – koliko je bilo v nekem obdobju porabljeno
za pomoč žvižgačev, koliko pa bomo porabili za nujne stroške delovanja centra.

Denarna sredstva za zaščito posameznega žvižgača bodo porabljena na podlagi odločitve odbora,
kot npr. pomoč pri reševanju ekonomske situacije (najpogosteje zaradi znižanja plače ali celo izgube
zaposlitve), za plačilo raznim strokovnim službam, kot so službe za varovanje, odvetnikom,
psihologom, komunikatorjem. V naslednjem koraku razvoja centra bomo začeli graditi mrežo
partnerjev prav s tovrstnimi strokovnjaki. Želimo pa si, da bi ti centru lahko zagotoviti določen obseg
'pro-bono' strokovne pomoči na mesečni osnovi recimo, da bi bili z denarnimi sredstvi centra čim
bolj ekonomični.
V okviru zagovorništva namerava Center za zaščito žvižgačev namerava izvajati tudi študije in
raziskave, na osnovi popolnoma javnih anket, kot tudi na osnovi generičnih analiz večjega števila
primerov žvižgačev, ki jih bo center obravnaval. Zaključke raziskav bomo redno in javno objavljali.
Posamezne primere bomo anonimizirali in jih statistično obdelovali za namene preventivnega
delovanja in izdelave strokovnih analiz, ki bodo bolje osvetljevale problematiko žvižgaštva,
pomagale ozaveščati javnost glede značilne tipologije oblik zlorab in kršitev, kot tudi glede oblik
povračilnih ukrepov, ki doletijo žvižgače v resničnem življenju. Upamo, da bodo naše študije in
analize služile tudi kot podlaga za primerno zakonsko ureditev tega področja po mednarodnih
standardih in končno tudi glede na zahteve nove EU Direktive o zaščiti žvižgačev.
https://center-zvizgaci.si/odbor-za-zascito/
***
Kontakti
Center za zaščito žvižgačev
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@center-zvizgaci.si
telefon:
041 412 164 (splošne informacije)
041 412 138 (mediji)
www.center-zvizgaci.si

PREDSTAVITEV ČLANOV ODBORA ZA ZAŠČITO ŽVIŽGAČEV

DR. RENATA SALECL
SOCIOLOGINJA IN FILOZOFINJA, MEDNARODNA AVTORICA KNJIŽNIH USPEŠNIC, MED NJIMI
»THE TYRANNY OF CHOICE" TER "A PASSION FOR IGNORANCE"
Dr. Renata Salecl je slovenska in mednarodno priznana filozofinja, sociologinja in pravna
teoretičarka. Je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani, profesorica na
Brikbeck College v Londonu ter gostujoča profesorica na Oddelku za pravo in družbeno pravičnost
na Southern Cross University v Avstraliji. Več let je predavala tudi na London School of Economics
ter na Cardozo School of Law. Napisala je številne knjige, ki so bile prevedene v 15 jezikov. Zaenkrat
je edina Slovenka, ki je govorila na svetovno znani konferenci TED (»Our unhealthy obsession with
choice«).
(Vir fotografije: www.emka.si)

DR. PETER ČEFERIN
ODVETNIK
Pri svojem delu v Odvetniški družbi Čeferin se ukvarja pretežno s kazenskim in ustavnim pravom ter
pravom človekovih pravic. V letih 1985 do 1989 je bil podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije,
v letih od 1991 do 1995 pa član Državnega sveta Republike Slovenije. Od leta 1988 do 1990 je bil tudi
član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predhodnika današnje institucije
varuha človekovih pravic. Odvetniška zbornica Slovenije mu je v letu 2014 podelila najvišje priznanje
za življenjsko delo, in sicer Plaketo dr. Danila Majarona za posebne zasluge pri razvoju odvetništva,
ker je “s svojim dolgotrajnim delom in življenjem udejanjal pravne vrednote ter gojil žlahtno tradicijo
odvetništva”.
(Vir fotografije: www.mladinska.com

GORAN LUKIĆ
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI POLITOLOG
Poklicno pot je začel leta 2007 na Študentski organizaciji Slovenije, kjer se je ukvarjal s področjem
zaposlovanja mladih. Od konca leta 2007 do konca leta 2015 je bil zaposlen na Zvezi svobodnih
sindikatov Slovenije, kjer je pokrival različna področja (trg dela, migracije, socialna politika, socialno
podjetništvo, odnosi z javnostmi itd.). V letu 2016 je soustanovil društvo Delavska svetovalnica
(sprva imenovano Društvo svetovalnica za migrante), v okviru katere nudijo neposredno
zagovorništvo, varovanje, promocijo ter razvoj delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev ter
ostalih ranljivih skupin.
(Vir fotografije: www.novice.svet24.si)

