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Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZlntPK) v povezavi s 207. členom Zakona o upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo. 105/06- ZUS-1,126/07,65/08,8/10 in 82/13) je senat 
Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) v sestavi Boris Štefanec, predsednik, dr. Igor Lamberger, 
namestnik predsednika in mag. Uroš Novak, namestnik predsednika na 26. seji dne 13.6.2019 sprejel naslednje 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 
V ZADEVI NEDOVOLJENEGA LOBIRANJA OSEBE, KI PO ZlntPK NI UPRAVIČENA IZVAJATI DEJANJA LOBIRANJA 

1. Borut Grgič je s tem, ko je dne 16. 5. 2017 in 19. 5. 2017, pri Gorazdu Renčelju, tedanjemu državnemu 
sekretarju na Ministrstvu za finance, v imenu in za račun družbe Splošna plovba, podjetje za mednarodne 
pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu, d.o.o. (v nadaljevanju; Splošna plovba d.o.o., 
Portorož), po elektronski poti in po telefonu 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, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in četrti odstavek 58. člena 
ZlntPK in stem nezakonito lobiral; 

2. Borut Grgič je s tem, ko je dne 31. 5. 2017, pri Gregorju Krajcu, tedanjemu uslužbencu Kabineta 
predsednika vlade, v imenu in za račun družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, po elektronski poti 
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, z namenom vplivanja na 
Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in četrti odstavek 58. člena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral; 

3. Borut Grgič je s tem, ko je dne 31.5.2017, v Ljubljani, pri Tilnu Božiču, tedanjemu državnemu sekretarju na 
Ministrstvu za finance ter Marku Potočniku in Tadeji Rupnik, uslužbencema konkretnega ministrstva, v 
imenu in za račun družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, osebno 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, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in 
četrti odstavek 58. člena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral; 

4. Borut Grgič je s tem, ko je dne 22. 6. 2017, pri Mirandi Groff Ferjančič, tedanji državni sekretarki na 
Ministrstvu za finance, v imenu in za račun družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, po elektronski poti 
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, z namenom vplivanja na 
Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in četrti odstavek 58. člena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral; 

5. Borut Grgič je s tem, ko je dne 23.8.2017, v Ljubljani, pri Tilnu Božiču, tedanjemu državnemu sekretarju na 
Ministrstvu za finance ter Ireno Popovič in Lariso Evo Ramovš, uslužbenkama konkretnega ministrstva, v 
imenu in za račun družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, osebno opravljal dejanja lobiranja, čeprav ni 
vpisan v register lobistov po prvem odstavku 58. člena ZlntPK in ni izvzet iz obveznosti registracije na 
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podlagi četrtega odstavka 58. člena ZlntPK, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in 
četrti odstavek 58. člena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral; 

6. Borut Grgič je s tem, ko je dne 29.8.2017, v Ljubljani, pri Tilnu Božiču, tedanjemu državnemu sekretarju na 
Ministrstvu za finance ter Larisi Evi Ramovš, uslužbenki konkretnega ministrstva, v imenu in za račun 
družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, osebno 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, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in četrti odstavek 
58. čiena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral; 

7. Borut Grgič je s tem, ko je dne 4.9.2017,5.9.2017,7.9.2017,9.9.2017,27.9.2017,28.9.2017,5.10.2017 
in 8.11. 2017, pri Tilnu Božiču, tedanjemu državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance, v imenu in za 
račun družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, po elektronski poti opravljal dejanja lobiranja, čeprav ni 
vpisan v register lobistov po prvem odstavku 58. člena ZintPK in ni izvzet iz obveznosti registracije na 
podlagi četrtega odstavka 58. člena ZlntPK, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in 
četrti odstavek 58. člena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral; 

8. Borut Grgič je s tem, ko je dne 26. 9. 2017, v Ljubljani, pri Marku Ferlugi, tedanjemu poslancu Stranke 
modernega centra, v imenu in za račun družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, osebno 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, z namenom vplivanja na Zakon o davku na 
tonažo, kršil prvi in četrti odstavek 58. člena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral; 

9. Borut Grgič je s tem, ko je dne 6. 2. 2018, v Ljubljani, pri Urški Ban, tedanji poslanki Stranke modernega 
centra in Rihardu Kislichu, javnemu uslužbencu Stranke modernega centra, v imenu in za račun družbe 
Splošna plovba d.o.o., Portorož, osebno 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, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, kršil prvi in četrti odstavek 58. člena 
ZlntPK in s tem nezakonito lobiral. 

OBRAZLOŽITEV: 

A. UVODNA POJASNILA 

Komisija za preprečevanje korupcije je: 

- dne 22. 05. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 16. 05. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba, podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu, 
d.o.o, (v nadaljevanju; Splošna plovba d.o.o, Portorož), vzpostavil stik po elektronski pot z Gorazdom Renčeljem, 
tedanjim državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, in 
sicer glede problematike reinvestiranja kupnin v obdobju petih let od prodaje ladij - tretja točka prvega odstavka 4. 
člena Zakona o davku na tonažo; 

- dne 29. 05. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 19. 05. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil telefonski stik z Gorazdom Renčeljem, tedanjim 
državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, in sicer podaje 
predloga o izbrisu potrebe po remvesticiji; 

- dne 02. 06. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 31. 05. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o, Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot z Gregorjem Krajcem, 
tedanjim uslužbencem Kabineta predsednika vlade, z namenom podaje predloga, da se davčne obveznosti, ki so 
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nastale v letu 2017 v konkretni družbi preložijo za dve leti in da se o tem izda pisno potrdilo, s katerim lahko 
pristopijo k bankam Prav tako je predlagal, da se iz Zakona o davku na tonažo črta zahtevek po reinvestiranju; 

- dne 05 06. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da so se dne 31. 05 2017, v Ljubljani, s 
Tilnom Božičem, tedanjim državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance ter Markorr^oločnj^^ 
RupnjMsIui^encema konkretnega ministrstva, sestali Egon Bandelj, Borut Grgič,S 
mm f^oi predstavniki družbe Splošna plovba d o.o, Portorož, z n a m e n o m ^ p \ ! i a r ^ ! a p r e c ! o ^ ^ ^ ^ 
davRniatonažo, in sicer podaje predloga omilitve ali opustitve pogoja reinvestiranja kupnine iz naslova prodaje 
ladij v petih letih; 

- dne 29. 06. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 22 06. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot z Mirando Groff Ferjančič, 
tedanjo državno sekretarko na Ministrstvu za finance, v zvezi z podaljšanjem sheme davka na tonažo. Predlagal je 
črtanje zahteve po reinvestiranju, ker le-ta dela Slovenijo nekonkurenčno v primerjavi z ostalimi evropskimi 
državami; 

- dne 01 09. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da se je dne 23. 08 2017, v Ljubljam, s 
Tilnom Božičem, tedanjim državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance ter Ireno Popovič in Lariso Evo Ramovš, 
uslužbenkama konkretnega ministrstva, sestal Borut Grgič, kot predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, 
z namenom vplivanja na predlog Zakona o davku na tonažo, m sicer glede pogoja reinvestiranja; 

- dne 11.09 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 04. 09.2017 in 05.09. 
2017, kot predstavnik družbe Splošna plovba d o.o, Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot s Tilnom Božičem, 
tedanjim državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, v zvezi z Zakonom o davku na tonažo, in sicer glede 
pogoja reinvestiranja kupnine od prodaje ladij; 
dne 13. 09. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 07. 09. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot s Tilnom Božičem, tedanjim 
državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo; 

- dne 18. 09. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 09. 09. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot s Tilnom Božičem, tedanjim 
državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom podaje pripomb na predlog sprememb in dopolnitev 
Zakona o davku na tonažo; 

- dne 02.10. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da se je dne 26. 09. 2017, v Ljubljani, z 
Markom Ferlugo, tedanjim poslancem Stranke modernega centra, sestal Borut Grgič, kot predstavnik družbe 
Splošna plovba d.o.o., Portorož, z namenom vplivanja na predlog Zakona o davku na tonažo; 
dne 03. 10. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 27. 09. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot s Tilnom Božičem, tedanjim 
državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, in sicer podaje 
alternativnega predloga rešitve pogoja za reinvestiranje kupnin ladij; 

- dne 03. 10. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 28. 09. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot s Tilnom Božičem, tedanjim 
državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, in sicer podaje 
alternativnega predloga rešitve pogoja za reinvestiranje kupnin ladij; 

- dne 12. 10. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 05. 10. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot s Tilnom Božičem, tedanjim 
državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo, in sicer podaje 
alternativnega predloga rešitve pogoja za reinvestiranje kupnin ladij; 

- dne 14. 11. 2017 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da je Borut Grgič dne 08. 11. 2017, kot 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, vzpostavil stik po elektronski pot s Tilnom Božičem, tedanjim 
državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance, z namenom vplivanja na Zakon o davku na tonažo; 
dne 09.02.2018 prejela zapis o lobističnem stiku, iz katerega izhaja, da se je dne 06.02 2018, v Ljubljani, z Urško 
Ban, tedanjo poslanko Stranke modernega centra in Rihardom Kisltchom, javnim uslužbencem Stranke modernega 
centra, sestal Borut Grgič, kot predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, z namenom vplivanja na 
predlog Zakona o davku na tonažo; 
dne 24. 10. 2018 prejela elektronsko sporočilo Aleksandre Čibej, uslužbenke Ministrstva za finance, ki vsebuje 
predhodno korespondenco med zaposlenimi Ministrstva za finance, vključno z zapisom sestanka z dne 29.8.2017 
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med Tilnom Božičem, tedanjim državnim sekretarjem za finance, Lariso Evo Ramovš, uslužbenko navedenega 
ministrstva, Jochenom Thomasom Dohiejem, predsednikom uprave družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, in 
Borutom Grgičem, namestnikom predsednika nadzornega sveta družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, v zvezi z 
Zakonom o davku na tonažo. 

Komisija je na lastno pobudo uvedla postopek ugotavljanja morebitnih kršitev določb ZlntPK, ker iz prejetih zapisov o stiku z 
lobistom izhaja sum, da je za interesno organizacijo - družbo Splošna plovba d.o.o, Portorož, nejavno vplivanje, brez 
izkazane pravne podlage, izvajal Borut Grgič, ki ni ne registriran lobist in ne spada pod izjeme, in sicer pri lobirancih - Urški 
Ban, tedanji poslanki Državnega zbora, Marku Ferlugi, tedanjem poslancu Državnega zbora, Rihardu Kislichu, javnemu 
uslužbencu v Državnem zboru, Tilnu Božiču, tedanjemu državnemu sekretarju za finance, Marku Potočniku, javnemu 
uslužbencu na Ministrstvu za finance, Tadeji Rupnik, javni uslužbenki na Ministrstvu za finance, Gregorju Krajcu, tedanjemu 
vodji kabineta Vlade republike Slovenije, Mirandi Groff Ferjančič, tedanji državni sekretarki za finance, Ireni Popovič, 
generalni direktorici na Ministrstvu za finance, Larisi Evi Ramovš, javni uslužbenki na Ministrstvu za finance in Gorazdu 
Renčelju, tedanjemu državnemu sekretarju za finance. 

B. DEJANSKO STANJE 

i. Ugotovljena dejstva in okoliščine 

Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva: 
a) na podlagi vpogleda v evidenci AJPES in GVIN je bil pridobljen podatek o tem, da: 

ad 1) je bil Borut Grgič namestnik predsednika nadzornega sveta družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož v 
obdobju od 3.4.2017 do 19.4.2018; 

ad2) da sta bili osebi, pooblaščeni za zastopanje (v funkciji predsednika uprave) družbe Splošna plovba d.o.o., 
Portorož, v obdobju predmetnih stikov tj. od 22. 5.2017 do 24.10.2018 Dohle Jochen - Thomas (od 1.8.2017 do 
18.12. 2018) in Egon Bandelj (od 1.7.2012 do 31.7.2017); 

b) na podlagi javno dostopnih podatkov je bilo ugotovljeno, da je bil Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku 
na tonažo v javni obravnavi od 21. 7. 2017 do 11. 8. 2017, pri čemer je bil kot naslov za pripombe naveden 

c) na podlagi javno dostopnih podatkov (linkedln) je Borut Grgič »Managing Partner« v družbi Quarterdeck Shipping; 

d) na zahtevo komisije je Ministrstvo za finance v dopisu št. 060-8/2019-4 (knjižen pod št. 06233-1/2016-31) z dne 28. 
2 2019 navedlo, da sta bila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo in predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini dana v javno obravnavo dne 21. 7. 2017. Čas trajanja 
javne obravnave, v katerem je bilo mogoče sporočiti mnenja, predloge in pripombe je potekal od 21.7.2017 do 11. 
8.2017, 

Komisija ni izvedla predlaganega zaslišanja Boruta Grgiča, saj je po oceni komisije dejansko stanje že dovolj razčiščeno na 
podlagi listinskih dokazov - zapisov o lobističnem stiku, hkrati pa tudi ni sporno Borut Grgič priznava predmetne lobistične 
stike, ne strinja pa se, da so le-ti nezakoniti. 

ii) O izjasnitvi Boruta Grgiča 

Borut Grgič je v okviru postopka, ki ga vodi komisija pod št. 06213-1/2018, dne 15. 2. 2019 podal izjavo po pooblaščeni 
Odvetniški pisarni Karanovič & Nikolič Borut Grgič navaja, da so konkretne zapise sestavile tretje osebe (zlasti predstavniki 
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Ministrstva za finance), za vsebino katerih ne more odgovarjati in so povsem izven njegove sfere vplivanja. Ob tem 
izpostavlja vsebino zapisa z dne 9. 9. 2017 in opozarja, da se s Tilnom Božičem ni ne pogovarjal in ne podajal predlogov 
glede spremembe Zakona o dohodnini Meni, da so očitki komisije neutemeljeni, saj niso podane ne vsebinske ne procesne 
predpostavke. Pojasnjuje, da pri konkretnih stikih ni šlo za nikakršna nedovoljena ali nezakonita vplivanja, podkupovanja aii 
drugovrstna ravnanja, ki bi bila prepovedana z zakonom. Šlo je za povsem legitimno podajanje mnenja, pripomb in pojasnil 
interesne organizacije (družbe Splošna plovba d o.o, Portorož), katere izvoljeni predstavnik je, m sicer na področju, ki se 
neposredno nanaša na sistemsko vprašanje človekovih pravic m temeljnih svoboščin ter zato skladno s 56.a Senom ZlntPK 
ne sodi med lobiranje po določbah tega zakona. V kolikor bi komisija ugotovila, da 56.a člen ZlntPK ni uporabljiv, pa 
izpolnjuje vse pogoje zakonitega lobiranja brez registracije Pojasnjuje, da je ob začetku postopka za spremembo Zakona o 
davku na tonažo predlagatelj sodeloval z zainteresirano javnostjo in jo pozval k podaji pripomb in mnenja. Družba Splošna 
plovba d.o.o., Portorož, je skladno s pozivom ministrstva podala svoje mnenje in pripombe. Kot član nadzornega sveta in 
predstavnik družbe Splošna plovba d.o.o,, Portorož, je bil s sklepom št 060-20/18-2/1 z dne 20. 2 2018 osebno vabljen na 
48. sejo Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora. V nadaljevanju se sklicuje na Pobudo za oceno 
ustavnosti 4. odstavka 4. člena in 2. odstavka 14 člena Zakona o davku na tonažo z dne 25.1. 2018. Izpostavlja, da je v 
imenu družbe Splošna plovba d o o, Portorož, in kot njen izvoljeni predstavnik stopil v stik s posameznimi predstavniki 
državnih organov in nosilcev javnih pooblastil, z namenom pojasniti stališče konkretne interesne organizacije do sprememb 
Zakona o davku na tonažo ier opozoriti na kršitve ustavno varovanih pravic, ki bi s spremembo nastale. Na ta način je skušal 
državnim organom pri obravnavi in sprejemanju predpisa oziroma splošnega akta predstaviti svoj vidik na področju, ki se 
neposredno nanaša na sistemska vprašanja varstva človekovih pravic m temeljnih svoboščin. Navaja, da je Zakon o davku 
na tonažo, v kolikor se napačno interpretira, izrazito neustaven zakon, kar bi lahko imelo tako za konkretno interesno 
organizacijo kot slovensko pomorstvo uničujoče posledice, škodo pa bi morala kriti država Tovrstno delovanje pa skladno s 
56.a členom ZlntPK ne sodi med lobiranje po določbah ZlntPK Vsi stiki so bili osredotočeni na ozaveščanje o neustavnosti 
zakonskih določb in niso imeli nobenega drugega cilja ali zasledovali drugega namena. Zaključuje, da so člani nadzornega 
sveta izvoljeni predstavniki družbe in se sklicuje na 274. v povezavi s 514. členom Zakona o gospodarskih družbah. Prav 
tako navaja, da 2. odstavek 281. člena Zakona o gospodarskih družbah v določenih primerih daje nadzornemu svetu 
oziroma njegovemu predsedniku tudi moč zastopanja družbe. Ob izvolitvi na mesto namestnika predsednika nadzornega 
sveta mu je bilo dano pooblastilo, da v imenu skupine Splošna plovba analizira problematiko Zakona o davku na tonažo in 
predlaga ustrezne rešitve. S sklepom št. 5/2017 z dne 3.4. 2017 ga je nadzorni svet označil za pooblaščenega člana. Ni bil 
samo izvoljeni predstavnik interesne organizacije, temveč je imel izrecno podan prerogativ s strani nadzornega sveta, da 
analizira problematiko konkretne zakonodaje in poišče rešitve za interesno organizacijo. Tekom analize zakonodaje je 
ugotovil, da je Zakon o davku na tonažo neustaven in omenjeno stališče, tudi na pobudo samih državnih organov, predstavil. 
Komisiji tako predlaga, da se postopek ustavi. K izjasnitvi je priložil sklep nadzornega sveta št. 5/2017 z dne 3. 4. 2017, 
sklep Državnega zbora št. 060-20/18-2/1 z dne 20 2. 2018 in Pobudo za oceno ustavnosti z dne 25.1. 2018 Naknadno, 
dne 27. 2. 2019 je posredoval dopolnitev izjave, v kateri dodatno navaja, da nikoli ni potrdil vsebine zapisov o lobističnih 
stikih, zato na njihovo vsebino ne more odgovarjati in ne more potrditi njihove pravilnosti in točnosti. Pojasnjuje, da je imel 
konkretne stike z namenom vplivanja na splošni predpis - Zakon o davku na tonažo, še posebej v zvezi s pogojem 
reinvestiranja kupnin iz naslova prodaje ladij in z namenom podajanja mnenj ter predstavljanja finančne in poslovne situacije 
v družbi Splošna plovba d o.o., Portorož. Zatrjuje, da je bila vsebina pogovorov problematika neustavnosti določbe 4 
odstavka 4. člena in 2. odstavka 14. člena Zakona o davku na tonažo, kljub dejstvu, da tega zapisi izrecno ne omenjajo. 
Navaja, da je protiustavnost med drugim pojasnjeval v okviru primerjave določb Zakona o davku na tonažo z določbami 
zakonodaje drugih evropskih držav in je odpravo obravnavane določbe vedno utemeljeval z vidika njene neustavnosti in 
nasprotovanju temeljnim človekovim pravicam ter svoboščinam. Dne 25.1. 2018 je bila s strani hčerinske družbe Splošne 
plovbe d.o.o, Portorož, dana tudi pobuda za oceno ustavnosti. V nadaljevanju še izpostavlja, da praktično vsi zapisi v točki 
2.4 (status lobista) označujejo, da je zakoniti zastopnik interesne organizacije oziroma da je v interesni organizaciji zaposlen. 
Meni, da bi bila sicer pravilna označba izvoljeni predstavnik, sklepa pa, da je napačna označba zgolj posledica nepoznavanja 
korporativnih pravil o organih gospodarskih družb. Na koncu še dodaja, da glede na to, da lobiranci niso preverjali ali je 
vpisan v register lobistov ter ali ima pooblastilo interesne organizacije, kar je njihova dolžnost, je tudi sam predpostavljal, da 
so njegove akbvnosti povsem v skladu z zakonodajo in pravili. Dne 8. 3. 2019 je posredoval še drugo dopolnitev izjave v 
postopku, v kateri med drugim navaja, da je iz vsebine elektronskih sporočil razvidno vplivanje z namenom odprave 
neustavnosti določb Zakona o davku na tonažo, s čimer se je zavzemal za pravice in temeljne svoboščine družbe Splošna 
plovba d.o.o, Portorož Zaključuje, da ni želel vplivati samo v korist družbe Splošna plovba d.o.o, Portorož, ampak tudi v 
korist Slovenije, varstva ustavnega reda Republike Slovenije in njenega konkurenčnega položaja v svetu. 

KPK, Dunajska cesla 56,1000 Ljubljana 
tel • 01400 5710 / fex. 01 478 84 72 
anb.korupdja@kpk-rs si / www kpk-rs si 

5/11 



Po pozivu komisije je Borut Grgič dne 3. 4. 2019, po pooblaščeni Odvetniški pisarni Karanovič & Nikolič, podal odgovor na 
navedbe komisije v osnutku ugotovitev o posameznem primeru, ki so bile sprejete na 12 seji senata komisije, dne 14 3 
2019. Borut Grgič se v odgovoru sklicuje na že podane navedbe, dodatno pa še izpostavlja, da gre pri konkretnem zakonu 
za sistemski zakon, ki celovito ureja določeno področje in določa pravice in obveznosti pravnih subjektov, ki so mu 
podvrženi. Meni, da je vplivanje z namero odpraviti njegovo neustavnost nedvomno v okvinh sistemskih vprašanj varstva 
človekovih pravic Pojasnjuje, da je družba Splošna plovba dala Pobudo za oceno ustavnosti Zakona o davku na tonažo iz 
razloga, ker zakon neposredno vpliva na ustavno varovane socialne in ekonomske pravice družbe Opozarja, da je 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 
trenutno v postopku odločanja o (ne)ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena Zakona o davku na 
tonažo. Glede na navedeno predlaga prekinitev postopka do izdaje odločitve Ustavnega sodišča. Meni, da bi v primeru 
ugotovitve neustavnosti določb predmetnega zakona, takšna odločitev sodišča potrdila njegove argumente, da so bili stiki 
namenjeni opozarjanju na neustavnost in njeni odpravi, kar pa se ne more smatrati za lobiranje po določbah ZlntPK Meni, 
da je izraz izvoljeni predstavnik povsem jasen in ne dopušča dvoma o tem, če je določena oseba izvoljena s strani nekega 
organa družbe (npr. skupščine) in je sposobna družbo predstavljati navzven nasproti tretjim osebam, potem je sposobna 
družbo predstavljati navzven nasproti tretjim osebam in ustreza definiciji četrtega odstavka 58. člena ZlntPK. Nasprotuje 
razlikovanju komisije med zakonitim zastopnikom in izvoljenim predstavnikom na podlagi tega, ali ga kot takega določa 
zakon ali ustanovni akt. V nadaljevanju izpostavlja, da komisija v konkretnem primeru ne ugotavlja kršitev zakonskih določb, 
temveč zgolj ravnanja v neskladju s sistemskim pojasnilom. Glede na to, da ni kršil določb ZlntPK, predlaga ustavitev 
postopka oziroma odložitev izdaje ugotovitev do odločitve Ustavnega sodišča. Nadalje Borut Grgič vlaga tudi predlog po 293 
členu Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-
1.126/07.65/08. 8/10 in 82/13) za začasni odlog izvršbe - javne objave ugotovitev oziroma podredno predlog za 
anonimizacijo (prekritje osebnih podatkov) v objavljenih ugotovitvah. Navaja, da bo z izvršitvijo nastala nepopravljiva škoda. 
Meni, da z odlogom ne bo povzročena nobena škoda in ne kršena nobena zakonska določba. Pojasnjuje, da je bil v nadzorni 
svet družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož izvoljen tudi z namenom ureditve problematike Zakona o davku na tonažo. 
Poudarja, da je vplivanje na konkretni zakon z namenom odpraviti njegovo neustavnost nedvomno trdno v okvirih sistemskih 
vprašanj varstva človekovih pravic. Družba Splošna plovba d.o.o., Portorož pa je dala pobudo za oceno ustavnosti ravno iz 
razloga, ker zakon vpliva na ustavno varovane pravice družbe. Pojasnjuje, da bo z objavo končnih ugotovitev javnost, brez 
poglobljenega razumevanja, njegovo delovanje enostavno enačila s podkupovanjem in drugimi hujšimi koruptivnimi ravnanji. 
Končno še pojasnjuje, da bo z javno objavo povzročena huda škoda, da bo trpelo njegovo dostojanstvo, ugled in javna 
pojava. Hkrati bi javna objava povzročila degradacijo poslovnih in osebnih poznanstev ter povzročila hud pritisk javnosti nanj. 
Ker veliko dela v tujini, bo stigmatiziran kot sumljiv in ne bo več izpolnjeval pogojev za morebitne vodstvene položaje. 
Onemogočeno bo nadaljnje delo in preživljanje, poslovna kariera pa bo uničena. 

Komisija glede navedb Boruta Grgiča uvodoma pojasnjuje, da se je z uveljavitvijo ZlntPK v slovenskem pravnem redu prvič 
uredila registracija lobistov, njihove pravice in obveznosti, nadzor nad njihovim delom in sankcije za kršitve, storjene pri 
lobiranju. To je tudi eden od glavnih ciljev iz konceptualnih dokumentov Evropske unije, s katerimi je Komisija Evropskih 
skupnosti v letu 2006 začela široko razpravo članic o preglednosti in integriteti javnega sektorja Lobiji in lobiranje so namreč 
pojavi, ki jih zaradi njihove dvojne narave, ki se izraža tako v zaželenih kot v nezaželenih vsebinah in oblikah pojavljanja, 
sodobni politični sistemi poizkušajo kot navedeno zgoraj, z določanjem pravnega urejanja, nadzorom in sankcioniranjem, 
narediti bolj pregledne. Tako se med drugim preprečujejo zlorabe in podkupovanja, tj. nezaželeni vzorci obnašanja lobistov 
in lobiranih. Nevarnost korupcije, ki z nepreglednim oziroma skritim sistemom vplivanja in kupovanja odločitev, ogroža 
demokratično delovanje političnih sistemov, je spodbudila vse več demokratičnih sistemov, da normirajo delovanje lobijev in 
lobiranja. 

Namen določb ZlntPK, ki urejajo lobiranje, je urediti razmerja v javnem sektorju, povezanih z dejavnostjo lobiranja, ko se 
lobisti srečujejo s funkcionarji in javnimi uslužbenci, njihovimi pristojnostmi in uradnimi nalogami, ter vzpostaviti pravila, 
pogoje in kriterije za to, da bodo zaposleni v javnem sektorju in lobisti natančno vedeli, kakšne so njihove pravice in 
obveznosti, in kakšno ravnanje se v danih situacijah pričakuje od enih in drugih. 
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9 Skladno z drugim odstavkom 68. člena ZlntPK je lobiranec dolžan o vsakem stiku z lobistom, ki ima namen lobirati, sestaviti 
zapis, v katerem navede naslednje podatke osebno ime, podatek, ali se je identificiral v skladu z določbami ZlntPK, 
področje lobiranja, ime interesne organizacije ali druge organizacije, za katero lobira lobist, navedba morebitnih prilog, datum 
in kraj obiska lobista ter podpis lobiranca Lobiranec je tisti, ki mora prepoznati, kdaj gre za nejavno vplivanje in ukrepati v 
skladu z ZlntPK. Zakon lobistu pri izpolnitvi zapisa o lobističnem stiku ne nalaga nobenih obveznosti, niti ne predvideva 
posvetovanja lobiranca z lobistom o vsebini zapisa. 

10 V nadaljevanju komisija izpostavlja, da je potrebno razlikovati med lobiranjem po določbah ZlntPK in ustavno ali na podlagi 
veljavne zakonodaje zajamčeno pravico posameznika ali interesnih skupin, da kot zainteresirana javnost sodeluje pri pripravi 
in sprejemanju predpisov ter drugih odločitev v zadevah javnega pomena, ki ne sodijo v okvir zakonskega pomena lobiranja 
po določbah ZlntPK Gre za dovoljene oblike javnega in nejavnega vplivanja na odločitve, ki pa niso lobiranje po ZlntPK kot 
npr. sodelovanje v javnem postopku sprejemanja zakona, javno vplivanje na odločitve javnih oblasti, odprta pisma, peticije, 
izjeme od lobiranja, kot jih določa 56.a člen ZlntPK, itd. 

11 Skladno z določbo 56.a člena ZlntPK delovanje posameznikov, neformalnih skupin ali interesnih organizacij z namenom 
vplivanja na podroqu, ki se neposredno nanaša na sistemska vprašanja krepitve pravne države, demokracije m varstva 
človekovih pravic in temeljnih svobošan, ne sodi med lobiranje po ZlntPK. 

12 Skladno s 15. členom Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, ŠL 33/91-1.42/97 - UZS68.66/00 - UZ80,24/03 -
UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14.69/04 - UZ43.69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121.140,143,47/13 - UZ148.47/13 - UZ90.97.99 
in 75/16 - UZ70a) se Človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave. 

13 Komisija ne sprejema stališča, da je šlo v primenh vplivanja na Zakon o davku na tonažo za izjemo po 56.a členu ZintPK. 
Slednja se namreč neposredno nanaša na sistemska vprašanja krepitve pravne države, demokracije in varstva človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, kar pa vplivanje na Zakon od davku na tonažo ni. Kadar gre za vplivanje na sprejem ali 
dopolnitev določb zakonov, ne moremo govoriti o konkretni izjemi, saj se s sprejetjem zakonov določi izvedba človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter se vzpostavijo pogoji za uresničevanje ustavnih načel. Določi se torej način izvedbe 
človekove pravice, ne pa sama pravica, kar je bistveno za presojo, ali gre za vplivanje na področju, ki se neposredno nanaša 
na sistemska vprašanja krepitve pravne države, demokracije m varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ob tem 
komisija dodaja, da je pn konkretnih stikih Borut Grgič predlagal črtanje zahteve po reinvestiranju iz zakona, ker ta določba 
neprimerno m nesmiselno bremeni podjetje. Šlo je za prepričevanje odločevalca o neprimernosti določbe, in sicer v korist 
posamezne interesne organizacije. Slednje pa predstavlja jasen primer lobiranja po določbah ZlntPK. Vplivanje v korist 
družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, je razvidno iz priloženih elektronskih sporočil npr. dne 5. 10. 2017 je Borut Grgič 
napisal: '"Glej, ne vidim razloga, da hitimo in naredimo nekaj, kar bo na koncu škodovalo obema strankama, udeleženima v 
teh pogajanjih. Cilj ni, da prepričava eden drugega oziroma mi državo ali obratno, ampak da najdemo model, ki je ustrezen in 
za državo in za nas; dne 26. 9. 2017 je napisal:" Pišem vam, da vam še enkrat pojasnim stališče našega podjetja Splošne 
Plovbe in vam probam umiriti bojazni, da bi zaradi sprememb v Zakonu o davku na tonažo bežali iz države. Država se 
postavi na svojo stran, pa čeprav je to tista stran, na kateri smo tudi mi - saj oboji skrbimo za dobro državljanov Slovenije 
(eni pobiramo davke, drugi pa odpiramo delavna mesta in prinašamo zaslužke). In od tam nam ukazuje in pribija zakon, ki pa 
za nas, glede na dane poslovne okoliščine in nove modele financiranja ni zadosten niti ni primeren." Iz obrazložitve k 23. 
členu ZlntPK-B izhaja, da obstoječa ureditev neprimerljivo z drugimi državami dejansko zahteva, da morajo npr. civilno-
družbene skupine, kot npr. Amnesty International, za vplivanje na javno odločanje najemati profesionalne lobiste ali pa se 
morajo sodelavci Al registrirati kot lobisti pri komisiji. Konkretni člen je bil torej spremenjen, da bi nevladnim organizacijam za 
človekove pravice olajšal izvajanje nejavnih vplivov, med katere pa družba Splošna plovba d.o.o, Portorož prav gotovo ne 
sodi. Po mnenju komisije je pri uporabi 56.a člena ZlntPK potrebno slediti restriktivni razlagi - za izjeme velja, da se morajo v 
vseh pogledih interpretirati restriktivno, kar je komisija v konkretnem primeru tudi upoštevala. 

14 Nadalje komisija izpostavlja, da so bili pri stiku z dne 9. 9.2017 posredovani predlogi konkretnih določb, in sicer sprememba 
4 odstavka 4. člena in predlog dodatnega 5. odstavka 4. člena Zakona o davku na tonažo. V konkretnem zapisu je sicer 
navedeno, da gre za vplivanje na Zakon o dohodnini, vendar je iz same vsebine elektronskega sporočila razvidno, da gre za 
vplivanje na določbe Zakona o davku na tonažo 
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Komisija zaključuje, da je šlo v pnmeru konkretnih vplivanj za lobistične stike in ne za izjemo po 56.a členu ZlntPK, saj so bili 
pri stikih izpolnjeni vsi pogoji zakonitega lobiranja-1) nejaven stik med lobirancem in lobistom, 2) vplivanje na odločanje v 
zadevah javnega pomena in 3) vplivanje v imenu in na račun interesne organizacije, pri čemer Borut Grgič ni bil vpisan v 
register lobistov, hkrati pa tudi ni sodil med zakonske izjeme. Stiki so bili tako nezakoniti. Eden izmed namenov zakonske 
regulacije lobiranja v ZlntPK pa je ravno preprečevanje nezakonitega vpliva na lobirance, saj ima prav zaradi tovrstnih dejanj 
lobistična dejavnost v Sloveniji negativni prizvok. Ob tem še komisija dodaja, da je lobiranje v osnovi prepričevanje 
odločevalcev, zakaj je pomembno, da se določena rešitev, predlog, stališče vključi v tekst nastajajočega predpisa ali zakaj je 
pomembno, da se nek predpis spremeni, dopolni. Vsi predlogi Boruta Grgiča so bili tako s strani odločevalcev prepoznani kot 
vplivanje na sprejem predpisov, slednje pa tudi jasno izhaja iz vsebine predloženih elektronskih sporočil. Komisija pojasnjuje, 
da pomeni lobiranje nejavne, vendar legitimne vplive na odločanje v zadevah javnega pomena Lobiranje je kot institucija 
sodobne družbe povsem normalna in celo zaželena družbena dejavnost. So pa problematični tisti načini lobiranja, ki 
potekajo nezakonito in v nasprotju z določbami ZlntPK, kar je bilo ugotovljeno v konkretnem primeru. 

Komisija nadalje pojasnjuje, da je potrebno ločiti med namenom določb ZlntPK na področju lobiranja, ki so zagotavljanje 
transparentnosti delovanja posameznikov, enakopravnega dostopa do formalnih centrov odločanja in opravljanje nadzora 
nad lobisličnimi stiki, in namenom določb Zakona o ustavnem sodišču, ki med drugim ureja pobudo za začetek postopka za 
oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. 

Kakor izhaja iz predloženih elektronskih sporočil, je bil namen konkretnih stikov sprememba določb Zakona o davku na 
tonažo npr.: I) v prilogi zapisa o lobističnem stiku z dne 9.9. 2017 je Borut Grgič navedel: "Nekaj pomislekov in pripomb še iz 
naše strani. Prosim upoštevaj, da pridemo do neke rešitve, ki bo dejansko imela pravi efekt. Nima smisla, da se trudiva in 
potem prideva samo do polovice." Konkretno sporočilo vsebuje tudi predlog spremembe 4. in 5. odstavka 4. člena, II) v 
prilogi zapisa o lobističnem stiku z dne 5. 10. 2017 je Borut Grgič navedel: "Pošiljam ti model, ki primerja padec v davku 
(ZDTon) z padcem v st. ladji. Zanimiv je ratio - poglej priponko. Ta je bistveno bolj stabilen kot so nihanja v st. ladji in davku. 
Razmišljam, da je v bistvu važna tonaža, ne pa številka ladij v sistemu, ker država služi na tono, ne na ladjo. Model v 
priponki to dokazuje. Torej reinvesticija kot ideja ni napačna, je pa neučinkovita... Absolute minimum tonnage je dejansko 
bolj zanimiva rešitev. Prosim razmisli še malo o tem.", itd., kar potrjuje namen lobiranja - vplivanje na odločanje državnih 
organov pri obravnavi in sprejemanju predpisov in ne opozarjanje na neustavnost predpisa. 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa pa je pravno sredstvo, s katerim se v 
postopku pred Ustavnim sodiščem uveljavlja neskladnost zakona z Ustavo ali neskladnost podzakonskega predpisa ali 
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo ali zakonom. Po prvem odstavku 24. člena Zakona o 
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo in 109/12) lahko da pobudo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, kdor izkaže 
pravni interes. 

Gre torej za dva različna instituta, z različno vsebino m različnim namenom. Medtem ko je namen lobističnega stika prepričati 
lobiranca, da predlagano rešitev vključi v predpis, je namen pobude za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa v tem, 
da Ustavno sodišče ugotovi neustavnost določb posameznega zakona. 

Glede 48. seje Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora, ki je bila dne 6.3.2018 komisija pojasnjuje, da le
ta ni predmet konkretnih ugotovitev in dodatno pojasnjuje, da je z javnostjo seje izključeno nejavno vplivanje oziroma stik, ki 
predstavlja enega izmed treh zakonskih znakov lobiranja, kot opisano zgoraj. 

Komisija poudarja, da Zakon o gospodarskih družbah določa tako položaj in pristojnosti nadzornega sveta kot organa 
družbe, kot tudi položaj posameznih članov nadzornega sveta. Nadzorni svet kot organ nadzora nima vodstvenih pooblastil, 
njegovi člani pa niso zakoniti zastopniki družbe. Komisija Borutu Grgiču ne oporeka opravljanje nalog s področja 
korporacijske zakonodaje, vztraja pa, da le-te ne obsegajo zastopanja in vplivanja na odločevalce v imenu in za račun 
družbe Splošna plovba d.o.o, Portorož. V kolikor bi Borut Grgič želel vplivati v imenu in za račun konkretne interesne 
organizacije, bi moral bitj v njej ali zaposlen ali njen zakoniti zastopnik oziroma bi se moral vpisati v register lobistov. Ob tem 
komisija pojasnjuje, da se določbe o izvoljenih predstavnikih nanašajo na interesne organizacije, ki nimajo zakonsko 
določenih zakonitih zastopnikov. Glede na to, da je družba Splošna plovba d.o o, Portorož, organizirana kot gospodarska 
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družba, se zanjo uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah, ki jasno določajo naloge in pristojnosti tako nadzornih 
kot tudi organov vodenja. Komisija poudarja, da je lahko podlaga za zakonito lobiranje le zakon, zaposlitev ali izvolitev na 
podlagi ustanovnega akta1. Glede na navedeno tudi sklep nadzornega sveta na seji dne 3. 4 2017 ne more biti podlaga za 
zakonito izvajanje nejavnih vplivov Poleg navedenega pa komisija še dodaja, da četudi bi ZlntPK omogočal lobiranje na 
podlagi sklepa organa nadzora, vsebina sklepa z dne 3.4. 2017 m takšna, da bi posamezniku omogočala izvajanje nejavnih 
vplivov. Iz sklepa namreč izhaja, da se je Boruta Grgiča pooblastilo za pregled dokumentacije in študijo problematike plačila 
davka od dohodkov pravnih oseb, predvsem v povezavi z obveznostjo reinvestiranja prihodkov od prodaj ladij, na podlagi 
Zakona o davku na tonažo in za iskanje ugodnih rešitev za skupino Splošna plovba, kar pa ne vključuje lobiranja po 
določbah ZlntPK. 

Na koncu še komisija pojasnjuje, da je v skladu z določbo 5. člena ZlntPK samostojen in neodvisen državni organ, ki z 
namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države m preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji v okviru 
in na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v tem in v drugih zakonih. V postopku po 
13. členu ZlntPK, po katerem se izdajajo konkretne ugotovitve, gre po izrecni zakonski določbi za postopek, ki ga komisija 
uvede zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in 
odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja. Delovanje komisije je 
torej v javnem interesu, objava zaključnih ugotovitev o zadevah, ki jih obravnava, pa poleg prekrškovnih sankcij predstavlja 
njeno glavno orodje za dosego svojega zakonsko določenega poslanstva, tj. osveščanja javnosti, prevencije in krepitve 
integritete in transparentnosti odločanja v javnem sektorju. Slednje še toliko bolj velja za področje regulacije lobiranja, ki je 
relativno nov institut v slovenskem pravnem redu, obveščanje javnosti o tovrstnih postopkih pa je ključnega pomena tako za 
nadzor zainteresirane javnosti nad odločitvami funkcionarjev in uradnikov, ki zasedajo najvišje položaje v državi, kot za 
implementacijo zakonskih določb o lobiranju v praksi. 

C. RELEVANTNO PRAVO 

ZlntPK v 14. točki 4. člena določa, da je »lobiranje« delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje 
na odločanje državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju 
predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov ter uprav lokalnih skupnosti, ter 
nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah, razen tistih, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, izvedenih 
po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. 
Za dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej 
navedenih odločitev. 

Skladno s 15. točko 4. člena ZlntPK je »lobist oziroma lobistka« oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je 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. 

Po 16. točki 4. člena ZlntPK so »lobiranci oziroma lobiranke« {v nadaljnjem besedilu: lobiranci) funkcionarji in javni 
uslužbenci v državnih organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri 
obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke tega člena, s katerimi z namenom 
lobiranja komunicira lobist. 

17. točka 4 Člena ZlntPK določa, da so »interesne organizacije« pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene 
oblike združevanja fizičnih ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja. 

Skladno s 15. členom ZlntPK, če s tem zakonom ni določeno drugače, komisija pri svojih postopkih uporablja zakon, ki ureja 
splošni upravni postopek. 

1 Glej Sistemsko pojasnilo S P 03/2011,17 in 18 odsiavek na str 4. 
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Skladno z 58. členom ZlntPK (vpis v register) lahko dejanja lobiranja izvaja domača ali tuja fizična oseba, ki je vpisana v 
registru lobistov v Republiki Sloveniji, ki ga vodi komisija. Vpis v register je pogoj za pričetek izvajanja lobiranja. Za pravno 
osebo lahko izvajajo lobiranje samo fizične osebe, ki so vpisane v register lobistov v Republiki Sloveniji. Lobisti se vpišejo v 
register, ki vsebuje naslednje podatke: osebno ime lobista, davčno številko, naslov, kamor želi prejemati obvestila in vabila iz 
drugega odstavka 67 člena tega zakona, firmo oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali 
interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter področja, glede katerih je registriral interes. Ne glede na določbe tega 
zakona, 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 

Skladno z 69. členom ZlntPK se mora lobist lobirancem identificirati in pokazati pooblastilo interesne organizacije za 
lobiranje v določeni zadevi. Navesti mora tudi namen in cilj, zaradi katerega lobira Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom 
samo po predhodni preveritvi, ali je lobist vpisan v register lobistov, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 58. člena tega 
zakona. 

Prvi odstavek 71. člena ZlntPK določa, da če lobist ne ravna v skladu s prejšnjim členom ali če ni vpisan v register lobistov v 
skladu z 58 členom, ga lobiranec v roku desetih dni od poskusa lobiranja prijavi komisiji Drugi odstavek 71. člena določa, da 
so lobiranci dolžni komisiji prijaviti stike iz četrtega odstavka 58. člena, kadar ti stiki potekajo na nejaven način. Tretji 
odstavek 71. člena ZlntPK določa, da če lobiranci ocenijo, da so stiki iz prejšnjega odstavka nezakoniti ali v nasprotju z 
namenom tega zakona, so jih lobiranci dolžni zavrniti in o tem obvestiti komisijo. 

Da lahko govorimo o zakonitem lobiranju2, ki je v skladu z ZlntPK, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 
nejaven stik med lobirancem in registriranim ali neregistriranim lobistom oziroma predstavnikom interesne 
organizacije, 

namen vplivanja na odločanje znotraj javnega sektorja v zadevah javnega pomena, in 

vplivanje oziroma lobiranje se izvaja v interesu, imenu ali na račun določene interesne organizacije/pravne osebe 
zasebnega prava. 

D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE 

Komisija ugotavlja, daje Borut Grgič s tem, ko je dne 16. 05. 2017,19. 05 2017, 31. 05. 2017, 22. 06 2017, 23.08 2017, 
29. 8. 2017, 04. 09. 2017, 05. 09. 2017, 07. 09. 2017, 09. 09 2017, 26. 09. 2017, 27. 09. 2017, 28. 09. 2017, 05.10. 2017, 
08.11. 2017 in 06. 02. 2018, v Ljubljani, opravljal dejanja lobiranja pri Gorazdu Renčelju, Gregorju Krajcu, Tilnu Božiču, 
Marku Potočniku, Tadeji Rupnik, Mirandi Groff Ferjančič, Ireni Popovič, Larisi Evi Ramovš, Marku Ferlugi, Urški Ban in 
Rihardu Kislichu, osebno, po telefonu in elektronski poti, 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, z namenom vplivanja na Zakon 
o davku na tonažo, kršil prvi in četrti odstavek 58. člena ZlntPK in s tem nezakonito lobiral. 

Komisija ugotavlja, da ima družba Splošna plovba d.o.o., Portorož, položaj interesne organizacije, kot jo določa 17. točka 4. 
člena ZlntPK. Vplivanje na Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na tonažo pa predstavlja vplivanje na odločanje 
državnega organa pri obravnavi in sprejemanju predpisov. 

Vsi navedeni stiki so se torej izvajali v imenu družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, ki ima položaj interesne organizacije, 
vendar na nezakonit način. Borut Grgič namreč ni bil upravičen do izvajanja dejanj lobiranja. V postopku je bilo ugotovljeno, 
da gre za osebo, ki ni vpisana v register lobistov, hkrati pa tudi ne sodi med zakonske izjeme. 

2 Sistemsko pojasnilo (SP 03/2011), str 2. 
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Komisija zaključuje, da je Borul Grgič nezakonito vplival v imenu in na račun konkretne družbe. Imenovani je sicer bil 
namestnik predsednika nadzornega sveta, ni pa imel položaja zakonitega zastopnika te gospodarske družbe. Prav tako ni bil 
pri konkretni družbi zaposlen oziroma vpisan v register lobistov. 

£ POJASNILO O DOLŽNEM RAVNANJU OSEBE 

Ravnanja Boruta Grgiča glede na zgoraj navedeno ustrezajo nezakonitemu lobiranju. Glede na zakonske določbe, bi se bil 
Borut Grgič dolžan pred opravljanjem dejanj lobiranja vpisati v register lobistov pri komisiji. V nadaljevanju pa bi se moral 
pred vsakokratnim izvajanjem dejanj lobiranja lobirancu predstaviti (če se osebno ne poznata) z veljavnim osebnim 
dokumentom, mu pokazati pooblastilo interesne organizacije ter jasno izraziti namen in cilj, zaradi katerega lobira. Komisija 
opozarja, da je eden izmed namenov zakonske regulacije lobiranja v ZlntPK, ravno preprečevanje nezakonitega vpliva na 
lobirance, saj ima prav zaradi tovrstnih dejanj lobistična dejavnost v Sloveniji negativni prizvok. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Zoper te ugotovitve je dopusten upravni spor. Tožba se lahko vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 
ulica 33,1000 Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve teh ugotovitev. 

Vložiti" 
- zbirka dok. gradiva. 
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