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Borut Grgič (»Stranka«) je dne 25. 3. 2019 po svojem pooblaščencu prejel Osnutek ugotovitev 
Komisije za preprečevanje korupcije o posameznem primeru Št. 06213-1/2018/21 z dne 20. 3. 2019 
(»Osnutek«). Stranka je bila v Osnutku opozorjena, da se lahko v roku 7 delovnih dni od prejema 
Osnutka izjavi o navedbah v Osnutku. 

Skladno s pozivom v Osnutku Stranka podaja svoj odgovor na navedbe Komisije za preprečevanje 
korupcije (»Komisija«) v Osnutku. 

Očitki Komisije so neutemeljeni in nimajo podlage v dejstvih. Morebitni stiki (»stiki«) Stranke s 
predstavniki državnih organov in nosilci javnih pooblastil ne predstavljajo lobiranja po določbah 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. 1. RS št. 69/11 s spremembami, »ZlntPK«). Tudi 
Če bi Strankini stiki s predstavniki državnih organov in nosilci javnih pooblastil lahko bili interpretirani 
kot lobiranje, pa Stranka vseeno ni ravnala nezakonito, saj je izpolnjevala vse pogoje, ki jih za zakonito 
lobiranje za interesne organizacije predpisuje ZlntPK. Stranka prereka navedbe KPK v Osnutku ter 
vztraja pri svojih navedbah in dokazih, podanih v izjavi z dne 15. 2. 2019, prvi dopolnitvi z dne 26.2. 
2019 ter drugi dopolnitvi z dne 7.3.2019 (»Prejšnje vloge«), na katere se Stranka v izogib ponavljanju 
v celoti sklicuje. 

Dodatno pa Stranka še izjavlja in pojasnjuje, kot sledi v nadaljevanju. 

1. 
Uvodno 

Komisija v točkah 1 - 9 Osnutka očita Stranki kršitev prvega in četrtega odstavka 58. člena ZlntPk, ker 
naj bi v imenu in za račun družb Splošna plovba, podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve 
v pomorskem prometu, d.o.o., Portorož (»Splošna plovba«) v obdobju od 16. 5. 2017 do 6. 2. 2018 
opravljal dejanja lobiranja, čeprav ni vpisan v register lobistov po prvem odstavku 58. člena ZlntPK in 
ni izvzet iz obveznosti registracije na podlagi četrtega odstavka 58. člena ZlntPK. 

Stranka pojasnjuje, da so očitki Komisije neutemeljeni, in sicer iz naslednjih razlogov: 

a) Niso podane vsebinske predpostavke: pri stikih Stranke s predstavniki državnih organov 
in/ali nosilci javnih pooblastil v nobenem primeru ni šlo za nedovoljena ali nezakonita 
vplivanja, podkupovanja ali drugovrstna ravnanja, ki bi bila prepovedana z zakonom. Šlo 
je namreč za povsem legitimno podajanje mnenj, pripomb in pojasnil interesne organizacije 
(družne Splošna plovba, katere izvoljeni predstavnik je Stranka) in sicer na področju, ki se 
neposredno nanaša na sistemsko vprašanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter 
zato skladno s 56a. členom ZlntPK ne sodi med lobiranje po določbah tega zakona 
(obrazložitev v točki 2 spodaj). 

b) Niso podane procesne predpostavke: tudi če bi Komisija presodila, da člen 56a ZlntPK ni 
uporabljiv in daje šlo pri dejavnosti Stranke za izvajanje lobiranja, pa Stranka navaja, da 
izpolnjuje vse pogoje ZlntPK za zakonito lobiranje (brez registracije) v imenu družbe 
Splošna plovba, katere član nadzornega sveta je (obrazložitev v točki 3 spodaj). 
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2. 
Dejavnosti Stranke v zvezi z ZDTon1 ne predstavljajo lobiranja po ZlntPK 

Stranka je v Prejšnjih vlogah že temeljito pojasnila svoje stališče, da njene dejavnosti spadajo pod 
izjemo od lobiranja po 56a. členu ZlntPK2 in jih na tem mestu, v izogib ponavljanju, zgolj na kratko 
povzema: 

Stranka je obrazložila, da so bile njene dejavnosti povezane z obravnavanim Predlogom 
Zakona o spremembah Zakona o davku na tonažo z dne 24.11.2017 (EVA 2017-1611-
0080), ki bi lahko odpravil neustavnosti trenutno veljavnega besedila ZDTon, in sicer (z 
namenom odprave neustavnosti - nejasnosti) retroaktivno, od leta 2012 dalje. Družba 
Splošna plovba je preko svoje hčerinske družbe dne 25. 1. 2018 na Ustavno sodišče 
Republike Slovenije vložila pobudo za oceno ustavnosti 4. odstavka 4. člena in 2. odstavka 
14. člena ZDTon (»Pobuda«), ker omenjene določbe po prepričanju pobudnika posegajo 
v ustavno varovane pravice in so v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (drugi 
odstavek 14. člena Ustave RS), načelom pravne države oziroma načelom jasnosti in 
določnosti zakona (2. člen Ustave RS), načelom sorazmernosti (tretji odstavek 15. člena 
Ustave RS), pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave RS), svobodno gospodarsko 
pobudo (74. člen Ustave RS) in prepovedjo retroaktivnosti (155. člen Ustave RS). 

Svobodna gospodarska pobuda je ustavno varovana pravica in temeljna svoboščina (74. 
člen Ustave RS), ki pripada tudi gospodarskim družbam, ne samo posameznikom. Stranka 
je v imenu družbe Splošna plovba in kot njeni izvoljeni predstavnik stopila v stik z 
nekaterimi predstavniki državnih organov in nosilcev javnih pooblastil, z namenom 
predstaviti in objasniti stališče Splošne plovbe do nameravane spremembe ZDTon ter 
opozoriti na kršitve ustavno varovanih pravic, ki bi bile s spremembo ZDTon zagrešene. 
Na ta način je Stranka kot predstavnik interesne organizacije (družbe Splošna plovba) 
skušala državnim organom pri obravnavi in sprejemu predpisa oz. splošnega akta (ZDTon) 
predstaviti svoj vidik, na področju, ki se neposredno nanaša na sistemska vprašanja varstva 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tovrstno delovanje pa skladno s 56a. členom 
ZlntPK ne sodi med lobiranje po določbah tega zakona. 

Stranka se ne strinja z navedbami Komisije na 6. strani Osnutka, da »ne moremo govoriti o izjemi po 
56a. členu ZlntPK, kadar gre za vplivanje na sprejem ali dopolnitev odločb zakonov«. Takšna 
interpretacija je v očitnem nasprotju z zakonskim besedilom in je arbitrarna. ZlntPK namreč v 56a. 
členu določa, da »Delovanje posameznikov, neformalnih skupin ali interesnih organizacij z namenom 
vplivanja na odločanje državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcev 
javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, na področju, ki se 
neposredno nanaša na sistemska vprašanja krepitve pravne države, demokracije in varstva človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ne sodi med lobiranje po določbah tega zakona.« (poudarek dodan). Da 
se z zakonom določi način izvedbe človekovih pravic, ne pa pravic samih, torej nikakor ni bistveno za 
presojo (tako Komisija) »ali gre za vplivanje na področju, ki se neposredno nanaša na sistemska 
vprašanja varstva Človekovih pravic«. Komisija v Osnutku neposredno niti nc prereka, da Strankino 
ravnanje ne spada pod 56a. člen ZlntPK, temveč zatrjuje zgolj, da Zakon o davku na tonažo ne spada 
na področje sistemskih vprašanj varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če bi takšno 

1 Zakon o davku na tonažo, Uradni list RS št. 97/09 s spremembami (»ZDTon«) 
2 56a. člen ZlntPK 
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razumevanje držalo, potem bi domet 56a. člena ZlntPK zožili tako, da bi bila edina dovoljena izjema 
po 56a. členu delovanje z namenom vplivanja na odločanje pri obravnavi in sprejemanju same Ustave. 
Po mnenju Komisije namreč le ta določa same pravice (in ne le njihove izvedbe). Takšno ozko 
razumevanje 56a. člena pa bi bilo nesmiselno in v nasproiju s pravno logiko. Vsekakor gre pri ZDTon 
za sistemski zakon, ki celovito ureja določeno področje in določa pravice in obveznosti pravnih 
subjektov, ki so mu podvrženi. Stranka poudarja, da ZDTon določa in ureja specialni režim plačevanja 
davkov - v tem kontekstu pa ZDTon sistemsko ureja to področje. Kot tak je ZDTon lahko predmet 
vplivanja s strani posameznikov ali interesnih organizacij, pri čemer je vplivanje z namero odpraviti 
njegovo neustavnost nedvomno trdno v okvirih sistemskih vprašanj varstva človekovih pravic. Družba 
Splošna plovba je dala Pobudo za oceno ustavnosti ZDTon ravno iz razloga, ker zakon neposredno 
vpliva na ustavno varovane socialne in ekonomske pravice družbe. 

Dodatno stranka opozarja, daje le Ustavno sodišče pristojno odločati o tem, ali določen zakon spada v 
področje, ki se neposredno nanaša na sistemska vprašanja varstva človekovih pravic in ali so z njim 
določene pravice oziroma le urejena njihova izvedba. Ustavno sodišče je na pobudo Stranke trenutno v 
postopku odločanja o (ne)ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena ZDTon, 
kar izhaja iz priloženega posnetka spletne strani USRS, kje je pobuda zavedena med nerešenimi 
zadevami pod opr. št. U-I-19/18 . Glede na navedeno Stranka predlaga Komisiji, da predmetni postopek 
prekine in izdajo svojih končnih ugotovitev zadrži do izdaje odločitve Ustavnega sodišča o 
(ne)ustavnosti ZDTon, saj je glede na situacijo to edino smiselno. Če bo Ustavno sodišče presodilo, da 
so relevantne določbe ZDTon resnično v nasprotju z Ustavo RS, bo to potrdilo argument Stranke, da so 
bili stiki namenjeni opozarjanju na neustavnost ZDTon in njeni odpravi, torej se ne more smatrati za 
lobiranje po določbah ZlntPK. 

Dokaz: 
- Posnetek spletne strani USRS z dne 3. 4. 2019 za zadevo opr. šl. U-l-19/18 

Komisija nadalje v Šestem odstavku na 6. strani Osnutka zaključuje, da je šlo v primeru konkretnih 
vplivanj za lobistične stike, »saj so bili pri stikih izpolnjeni vsi pogoji zakonitega lobiranja«. Vendar 
pa ugotovitev, da so bili pri stikih izpolnjeni vsi pogoji zakonitega lobiranja, ne more samodejno voditi 
v zaključek, da ni šlo za izjemo po 56a. členu ZlntPK. Namreč, ravno temu je 56a. člen tudi namenjen: 
namen 56a. člena je, da vplivanja, ki bi se sicer smatrala kot zakonito lobiranje, izvzame iz sfere 
lobiranja ravno iz razloga, ker se nanašajo na predpise na področju človekovih pravic. 

Stranka iz zgoraj navedenih razlogov vztraja pri argumentu, da njeno vplivanje spada pod izjemo 56a. 
Člena ZlntPk in ne pomeni nezakonitega lobiranja. Hkrati Stranka predlaga, da Komisija predmetni 
postopek preiskave prekine in objavo svojih ugotovitev zadrži, in sicer do izdaje odločbe Ustavnega 
sodišča o utemeljenosti Pobude za presojo ustavnosti določb ZDTon z dne 25. 1.2018. 

3. 
Stranka je izvoljeni predstavnik interesne organizacije in se ji za dejavnosti lobiranja ni 

potrebno registrirati v register lobistov pri Komisiji 

Stranka pojasnjuje, da tudi v primeru, če bi Komisija presodila, da dejavnosti Stranke v zvezi s 
spremembami ZDTon vendarle predstavljajo lobiranje po določilih ZlntPK in da posledično člen 56a 
ni uporabljiv, pa Stranka podredno navaja, da izpolnjuje vse pogoje, ki jih ZlntPK predpisuje za 
zakonito lobiranje. Očitki Komisije o nezakonitem lobiranju so neutemeljeni. 



Stranka povzema svoje bistvene navedbe v Prejšnjih vlogah glede tega: 

ZlntPK v 15. točki 1. odstavka 4. člena določa, da je "lobist " oseba, ki opravlja dejanja 
lobiranja inje vpisana v register lobistov ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je 
zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira oziroma je zakoniti zastopnik ali 
izvoljeni predstavnik te interesne organizacije. Nadalje v 4. odstavku 58. člena ZlntPK 
določa, da »se oseba, ki lobira za interesno organizacijo, v kateri je zaposlena, za ta namen 
ni dolžna vpisati v register lobistov. Enako velja za zakonitega zastopnika ali izvoljenega 
predstavnika interesne organizacije.« 

ZGD-13 v 274. členu (v povezavi s 514. členom) določa: 
(J) Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. 
(2) Pred izvolitvijo na skupščini mora predlagani kandidat za člana nadzornega sveta 
predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter 
vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti./.../ 
Nadzorni svet oziroma njegovi člani, so torej izvoljeni predstavniki družbe. Stranka je bila 
v funkcijo člana nadzornega sveta družbe Splošna plovba zakonito izvoljena in je njen 
izvoljeni predstavnik. 

Nadalje je v vseh zapisih o lobističnih stikih pod točko 2.3 (podatki o interesni organizaciji) 
zapisana družba SPLOŠNA PLOVBA d.o.o., Portorož, katere izvoljeni predstavnik je 
Stranka. V vseh zapisih je pod točko 2. (podatki o lobistu) navedeno, da je Stranka 
predsednik (ali podpredsednik) nadzornega sveta Splošne plovbe. Praktično vsi zapisi v 
točki 2.4 (status lobista) označujejo, da je Stranka »zakoniti zastopnik interesne 
organizacije za katero lobira«, oziroma daje »v interesni organizaciji zaposlen«. Glede na 
to, da je bila Stranka član nadzornega sveta Splošne plovbe, bi sicer pravilna označba bila 
»izvoljeni predstavnik« interesne organizacije. Vendar pa Stranka sklepa, da je napačna 
označba zgolj posledica tega, da lobiranci niso bili podrobno seznanjeni s 
korporativnopravmrni pravili o organih gospodarskih družb z omejeno odgovornostjo ter o 
njihovih funkcijah in prerogativih. Stranka je torej lobirala kot izvoljeni predstavnik 
interesne organizacije, kot taka pa se je tudi predstavljala lobirancem. Svojega statusa in 
povezave z družbo Splošna plovba Stranka ni poizkušala na noben način prikriti. 

Komisija Stranki v prvem odstavku na 7. strani Osnutka očita, da ne izpolnjuje zakonskih predpostavk 
za zakonito lobiranje, ker se izraz »izvoljeni predstavnik« »nanaša le na interesne organizacije, ki 
nimajo zakonsko določenih zakonitih predstavnikov (npr. sindikati, zveze društev, razna združenja), 
ampak jih zastopajo na podlagi statuta ali drugega ustanovnega akta izvoljeni predstavniki«. Komisija 
se za to interpretacijo sklicuje na Sistemsko pojasnilo SP 03/2011 z dne 11. 7. 2011, izdano s strani 
Komisije. 

Vendar pa takšna interpretacija četrtega odstavka 58. člena ZlntPK nima podlage v zakonu in je 
arbitrarna. ZlntPK takšne omejitve nikjer ne določa, niti ne implicira, da bi bil izraz »izvoljeni 
predstavnik« na takšen način omejen. Prav tako to ne izhaja iz sodne prakse ali predloga zakona. 
Avtentično razlago zakona lahko poda le Državni zbor, dodatno lahko zakon z določenim vplivom 
razlaga tudi sodišče ali pristojno ministrstvo. Nikakor pa ne more organ, ki določen zakon uporablja, 

3 Zakon o gospodarskih družbah, Ur. 1. RS št. 65/09 s spremembami (»ZGD-1«) 
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povsem enostransko uveljaviti interpretacije njegovih določb, še posebej če le-ta omejuje pravice, kijih 
zakon sicer podeljuje subjektom in še posebej, če so določbe zakona tako jasne kot v tem primeru. 
Skladno s pravno maksimo in ciaris non fit interpretatio ni dovoljeno razlagati zakonskih določb, če so 
le-te jasno in nedvoumno napisane. Izraz »izvoljeni predstavnik« je povsem jasen in ne dopušča dvoma: 
če je določena oseba izvoljena s strani nekega organa družbe (npr. skupščine) in je sposobna družbo 
predstavljati navzven nasproti tretjim osebam, potem pade pod definicijo Četrtega odstavka 58. člena 
ZlntPK. Za enostransko restriktivno razlago določbe zakona Komisija nima pravne podlage, takšno 
omejevanje pravic, ki jih izrecno podeljuje zakon, pa jc arbitrarno in protizakonito. 

Interpretacija izraza »izvoljeni predstavnik«, za kakršno se zavzema Komisija, je tudi sicer pravno 
nelogična in v nasprotju z namenom ZlntPK. Namen ZlntPK je namreč omogočiti vsem, ki imajo dovolj 
trdno zvezo z interesno organizacijo (bodisi preko zaposlitve, zastopništva ali izvolitve v nek organ 
interesne organizacije), da za njen račun lobirajo brez potrebe po registraciji; hkrati pa je namen zakona 
preprečiti lobiranje za interesno organizacijo s strani oseb, ki imajo z organizacijo zgolj posredno 
povezavo (npr. na podlagi pooblastila ali pogodbe o opravljanju storitev), če niso registrirane kot lobisti. 
Če bi dosledno sledili interpretaciji Komisije, bi to pomenilo, da lahko katerikoli zaposleni (od vratarja 
pa do predsednika uprave) lobira za interesno organizacijo, medtem ko član (oziroma celo predsednik) 
nadzornega sveta ne more - to bi bila absurdna situacija in zakonodajalec tega nedvomno ni imel v 
mislih, drugače bi to tudi jasno določil. Namen ZlntPK je bil, da uredi lobiranje s strani poklicnih 
lobistov, ki so za dejavnost registrirani, in lobiranje za »svoje« družbe s strani nepoklicnih lobistov. 
Komisija s svojo interpretacijo četrtega odstavka 58. člena ZlntPK nedopustno oži pomen zakona in 
omejuje pravice, ki jih le-ta podeljuje. 

Vse pravne osebe imajo zakonsko določene zakonite zastopnike, pri čemer ZGD-1 slednje v prvem 
odstavku 32. člena opredeljuje kot »osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na 
podlagi zakona«. Vse pravne osebe (tako tudi sindikati, zveze društev, gospodarska interesna združenja, 
ipd.) morajo sprejeti svoj akt o ustanovitvi, s katerim uredijo vprašanje zakonitega zastopnika, v kolikor 
slednji ni določen že na podlagi samega zakona (kot v primeru zveze društev in gospodarskega 
interesnega združenja), zato je razlikovanje Komisije med zakonitim zastopnikom in izvoljenim 
predstavnikom na podlagi tega, ali ga kot takega določa zakon ali ustanovni akt, neprepričljivo in pravno 
napačno. Dodatno nejasnost pa Sistemskemu pojasnilu vnaša tudi dejstvo, da Komisija v 17. odstavku 
kot primer navaja »društva« v zvezi z zakonitimi zastopniki in nato »zveze društev« v povezavi z 
izvoljenimi predstavniki, pri tem pa so oboji podvrženi istim določbam Zakona o društvih (Ur. 1. RS št. 
64/11 s spremembami). Stranka ponovno poudarja, da lahko pravice podeli in odvzame oz. omejuje le 
zakon, ne pa Komisija avtoritarno s svojo interpretacijo. V skladu s temeljno pravno maksimo in dubio 
pro reo je potrebno v dvomu odločiti v korist obtoženega. Komisija ne ugotavlja Strankinih kršitev 
zakonskih določb, temveč zgolj ravnanja v neskladju s Sistemskim pojasnilom Komisije. V predmetni 
zadevi tako sploh ni dvoma (in Komisija tega ne prereka), da Stranka ni kršila določb ZlntPK, zato je 
potrebno postopek ustaviti. 

Stranka nadalje opozarja, daje bilo njeno delovanje popolnoma transparentno, odkrito in jasno vsem 
udeleženim. Stranka seje vsem lobirancem predstavila, objasnila svoj status v družbi Splošna plovba 
in kakšen je namen njenega vplivanja. Iz vseh zapisov o lobističnih stikih je razvidno, daje bilo vsem 
udeležencem jasno, zakaj jih je Stranka kontaktirala (tj. zlasti zaradi predstavitve neustavnosti ZDTon) 
in da deluje v imenu družbe Splošna plovba. Stranka se ni samoiniciativno odločila, da bo pričela z 
lobiranjem in se seveda tudi ni sama imenovala za namestnika predsednika nadzornega sveta Splošne 
plovbe, prav tako si ni sama določila svojih nalog, prerogativov in pooblastil. Le-to je bilo določeno in 
naročeno s strani Splošne plovbe. Lobiranci so v zapisih celo označili, daje Stranka zakoniti zastopnik 
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oz. izvoljeni predstavnik družbe Splošna plovba in so jo kot tako tudi obravnavali. Vloge vseh 
udeležencev stikov so bile torej znane in pojasnjene. To še dodatno podpira argument Stranke, da ni 
mogla domnevati ali posumiti, da jc njeno delovanje kakorkoli v nasprotju z zakonom. Mnenje 
Komisije, zavzeto v Osnutku v točki D., je torej napačno in nima podlage v dejstvih. Stranka je bila 
upravičena do dejanj lobiranja in j i je bilo to tudi naročeno s strani Splošne plovbe. Njeno razmerje (kot 
član oz. namestnik predsednika nadzornega sveta) z interesno organizacijo Splošna plovba je bilo jasno 
predstavljeno in so se ga lobiranci zavedali. Cilj in namen, za katerega je Stranka lobirala, je bil jasno 
izražen. Stranka želi na tem mestu ponovno izpostaviti absurdnost situacije: najprej je bila dne 6. 3. 
2018 osebno vabljena v Državni zbor, da predstavi položaj Splošne plovbe, prav tako pa je poudarila 
neustavnost ZDTon in predlagala rešitve. Nato, ko je svojo družbo in povsem isto problematiko 
predstavljala posameznim članom državnih organov, pa je nenadoma bila obtožena neregistriranega 
lobiranja. Ob tem velja omeniti, da ni niti eden od »lobirancev« zavrnil stika s Stranko (Čeprav bi to, 
vsaj po mnenju Komisije, imel dolžnost narediti, Če Stranka res ne bi izpolnjevala pogojev za zakonito 
lobiranje). Ravno nasprotno: vsi lobiranci so izpolnili obrazce za prijavo stikov in smatrali stike za 
povsem zakonite - Stranko pa so označili za upravičenega predstavnika družbe Splošna plovba, kar je 
tudi bila. 

Odnos države (in Komisije) do Stranke se v zvezi s tem izkaže kot popolnoma dvoličen: na eni strani 
vabljenje Stranke, da zastopa stališče interesne organizacije Splošna plovba, po drugi strani pa (zaradi 
istega ravnanja!) obtožba Stranke zaradi neregistriranega lobiranja. Gre za popoln nesmisel in skrajno 
arbitraren ter nelegitimen način odločanja. 

4. 
Zaključek 

Delovanje Stranke v zvezi z ZDTon in Strankini stiki s predstavniki državnih organov in nosilci javnih 
pooblastil, ki jih navaja Komisija v Obvestilu, so izvzeti iz definicije lobiranja skladno s 56a. členom 
ZlntPK, saj so bili usmerjeni v odpravo protiustavnosti ZDTon, kot taki pa se nanašajo na področje 
sistemske^ vprašanja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker je ZDTon trenutno v 
ustavni presoji na Ustavnem sodišču, Stranka predlaga, da Komisija predmetni postopek preiskave 
prekine in objavo svojih ugotovitev zadrži, in sicer do izdaje odločbe Ustavnega sodišča o utemeljenosti 
Pobude za presojo ustavnosti določb ZDTon. 

Podredno, če bi Komisije vendarle ugotovila, da stiki Stranke s predstavniki državnih organov in nosilci 
javnih pooblastil predstavljajo lobiranje po določbah ZlntPK, pa Stranka pojasnjuje, da je bila kot 
izvoljeni član nadzornega sveta družbe Splošna plovba dolžna in upravičena lobirati v imenu in za račun 
Splošne plovbe, brez registracije v register lobistov. Interpretacija četrtega odstavka 58. člena ZlntPK, 
kakršno zavzema Komisija, je arbitrarna in povsem brez zakonske podlage nedopustno omejuje pravice, 
ki jih daje zakon. Strankino delovanje je bilo transparentno, odkrito in Strankin status je bil jasen vsem 
udeleženim. Lobiranci stikov niso zavrnili, s tem pa so pri Stranki povzročili legitimna pričakovanja in 
razumevanje, daje njeno ravnanje zakonito in pravilno. 

Stranka se povsem strinja z zaključkom Komisije na 9. strani Osnutka, da je eden izmed namenov 
zakonske regulacije lobiranja v ZlntPK ravno preprečevanje nezakonitega vpliva na lobirance. V 
predmetni zadevi ni bilo nobenega nezakonitega vplivanja - Stranka je delovala transparentno, namen 
in vsebino stikov je pojasnila, predstavniki državnih organov sojo pojmovali kot predstavnika interesne 
organizacije in niso zahtevali nobenega posebnega pooblastila, spisana so bila tudi poročila o stikih. 
Gre torej za povsem fiktivno ustvarjanje nezakonitosti tam, kjer je dejansko ni bilo. Stranka poudarja, 
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da bi njeno ravnanje lahko bilo videno kot sporno zgolj skozi prizmo enostranske interpretacije določbe 
četrtega odstavka 58. člena ZlntPK, za katero pa Komisija nima nobene pravne podlage. Označitev 
Strankinega delovanja za nezakonito lobiranje je v nasprotju z določbami ZlntPK - Stranka namreč ni 
kršila prav nobene njegove določbe ZlntPK, zaradi tega pa bi bilo nepravično in nelegitimno da bi v 
zvezi s tem trpela škodljive posledice. 

Stranka je v ločenem predlogu za odlog izvršbe upravnega akta (tj. objave končnih ugotovitev 
Komisije) po 293. členu ZUP predlagala, da se javna objava končnih ugotovitev odloži do pravnomočne 
odločitve v upravnem sporu, ki ga bo Stranka sprožila, če bo Komisija v svojih končnih ugotovitvah 
pripisala Stranki ravnanje nezakonitega lobiranja. Končne ugotovitve Komisije bodo v primeru javne 
objave temeljile na nezakonitih in arbitrarnih odločitvah Komisije o interpretaciji ZlntPK. Poleg tega 
pa bo Komisija z javno objavo svojih ugotovitev Stranki povzročila nepopravljivo škodo, tako 
nematerialno (ugled v mednarodnem prometu) kot materialno (izguba možnosti za delo v mednarodnem 
prometu, ravno zaradi uničenega ugleda in statusa). 

Skladno z vsem zgoraj navedenim Stranka Komisiji predlaga, da postopek ustavi. Podredno pa Stranka 
predlaga, da se izdaja končnih ugotovitev Komisije odloži do odločitve Ustavnega sodišča o Pobudi za 
ustavno presojo določb ZDTon z dne 25.1. 2018. 

Stranka 
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