
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ljubljana, 30. december 2009  
 

 

KOMISIJA DZRS PO ZAKONU O PREPREČEVANJU KORUPCIJE 
predsednik 
gospod Branko Marinič 

 

ZADEVA : 1. nadaljevanje 10. seje Komisije 

 
 
Spoštovani,  
 
Za dne 4.2.2010 ste sklicali 1. nadaljevanje 10. seje Komisije, kjer naj bi med drugim 
obravnavali tudi točko Oviranje izvajanja določbe 14.b člena poslovnika Komisije po 
zakonu o preprečevanju korupcije. Kot veste, ste morali 10. sejo 8.12. 2009 prekiniti, 
saj je postala zaradi obstrukcije članov iz vrst poslanskih skupin ZARES, SD in 
DeSUS nesklepčna. Sejo smo člani navedenih poslanskih skupin obstruirali tudi 
zaradi dejstva, ker ste na seji želeli razpravljati o oviranju izvajanja spornega 14.b 
člena poslovnika komisije. Po spremenjenem poslovniku mora namreč Komisija za 
preprečevanje korupcije komisiji posredovati vse prijave sumov korupcije, ki so bile 
vložene. 

Opozarjam vas, da Dopolnitev Poslovnika ne more vzpostavljati novih obveznosti 
Komisije za preprečevanje korupcije; ne more presegati zakonskega okvira, niti 
vsebinsko zasledovati drugačne cilje in namene, ki jim je sledil zakon. Poslovnik ne 
more komisiji omogočiti, da preiskuje in obdeluje posamezne pojave korupcije, 
vključno z vsemi občutljivimi osebnimi podatki. 

Vaša dopolnitev Poslovnika torej predstavlja napad na neodvisnost dela Komisije za 
preprečevanje korupcije. 

Dopolnitev Poslovnika omogoča članom komisije, da pridejo do občutljivih osebnih 
podatkov , ki bi jih lahko zlorabili za politična obračunavanja. Med prijavami so tako 
morebitna koruptivna ravnanja poslancev kot tudi drugih državnih funkcionarjev. 

Slednje dokazujejo sklepi komisije, ki so bili brez moje navzočnosti sprejeti na 8. seji 
komisije, s katerim ta poziva Komisijo za preprečevanje korupcije, da jim javi imena 
funkcionarjev in oseb, ki so sodelovali pri internacionalizaciji suma korupcije pri 
nabavi Patri-j s podrobno navedbo njihovih aktivnosti. 
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V zvezi z navedenim sklepom ne želim ugibati ali ste jih oblikovali v povezavi z 
ravnanji poslanca in predsednika stranke SDS, iz katere prihajate tudi vi, Janeza 
Janše, ki je po navedbah policije v aferi Patria eden izmed osumljencev. 

Prepričan sem, da so tovrstni postopki lep primer politične korupcije, saj skušajo ali 
vplivati na ali pa onemogočati delovanje Komisije za preprečevanje korupcije.  

Zato smo se člani komisije državnega zbora iz vrst omenjenih poslanskih skupin 
odločili za obstrukcijo delovanja komisije, saj smo prepričani, da so spremembe 
poslovnika, po katerih mora Komisija za preprečevanje korupcije mesečno podrobno 
poročati o vseh prijavah, ki jih je prejela, v nasprotju z Zakonom o preprečevanju 
korupcije.  

Po našem mnenju takšen poslovnik posega v operativno delovanje Komisije za 
preprečevanje korupcije, zato smo se odločili, da ne bomo sodelovali na sejah 
komisije, dokler sporni poslovnik ne bo odpravljen ali pa se bo ustrezno spremenil. 
 
Poleg tega ste vložili ovadbo zoper predsednika protikorupcijske komisije Draga 
Kosa in njegovo namestnico Nadjo Žnidarčič Ferrari zaradi suma zlorabe uradnega 
položaja, in sicer ker Komisija za preprečevanje korupcije ne izpolnjuje sprejetih 
določb dopolnitev poslovnika komisije državnega zbora. 
 
V poslanski skupini ZARES menimo, da ste s tem dejanjem prekoračili vse meje 
dopustnega. Takšno ravnanje je sprevrženo, saj kot član zakonodajnega organa, ki 
bi v prvi vrsti moral spoštovati načelo zakonitosti, ovajate namestnico in predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije, ker vztrajata na spoštovanju Zakona o 
preprečevanju korupcije. 
 

Ker sem prepričan, da vaša Dopolnitev Poslovnika predstavlja napad na neodvisnost 
dela Komisije za preprečevanje korupcije in ker sem sit farse, ki ste jo s svojim 
nedopustnim ravnanjem zagrešili vi oz. kot so se izrazili novinarji na zadnji vaši 
"obtoževalni" tiskovni konferenci - da se dva glavna preganjalca korupcije v državi 
ukvarjata en z drugim, namesto da bi se ukvarjala s tistim, kar bi moral biti predmet 
njunega dela -, vam predlagam, da sporno točko dnevnega reda 1. nadaljevanja 
dopolnite z odločanjem o Predlogu za spremembo spornih členov Dopolnitev 
Poslovnika Komisije po Zakonu o preprečevanju korupcije, ki vam ga prilagam. 

 

Od vas pričakujem, da boste predlog upoštevali že takoj po novoletnih praznikih. 
Vkolikor predloga ne boste upoštevali, bom primoran uporabiti druge možnosti, ki mi 
jih daje poslovnik državnega zbora.  

 
 

Lojze Posedel, član komisije 
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PREDLOG ZA ODLOČANJE NA SEJI KOMISIJE: 

Priloženo gradivo: 
 
Predlog za spremembo Dopolnitev Poslovnika Komisije po Zakonu o 
preprečevanju korupcije 

 
SPREMEMBE DOPOLNITEV POSLOVNIKA KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA  

REPUBLIKE SLOVENIJE PO ZAKONU O PREPREČEVANJU KORUPCIJE 
 

1. člen 
 
V  Dopolnitvah  Poslovnika Komisije Državnega zbora Republike Slovenije  po 
Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list republike Slovenije, št. 42/09) se 1. 
člen spremeni tako, da se glasi: 
 

"1. člen 
 
V Poslovniku Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 29/05) se za 14. členom doda novi 14.a 
člen, ki se glasi: 

 
"14.a člen 

 
Kadar predsednik ali član komisije prejme prijavo suma korupcije ali je prijava 
poslana na komisijo, komisija prijavo takoj brez obravnave odstopi Komisiji za 
preprečevanje korupcije.".". 
 

2. člen 
 

Ta Sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije . 
 
 
Obrazložitev: 
Dopolnitev Poslovnika ne more vzpostavljati novih obveznosti Komisije za 
preprečevanje korupcije; ne more presegati zakonskega okvira, niti vsebinsko 
zasledovati drugačne cilje in namene, ki jim je sledil zakon. Poslovnik ne more 
komisiji omogočiti, da preiskuje in obdeluje posamezne pojave korupcije, vključno z 
vsemi občutljivimi osebnimi podatki. 
 
Dopolnitev Poslovnika omogoča članom komisije, da pridejo do občutljivih osebnih 
podatkov , ki bi jih lahko zlorabili za politična obračunavanja. Med prijavami so tako 
morebitna koruptivna ravnanja poslancev kot tudi drugih državnih funkcionarjev. 
 
 
Besedilo členov, ki se spreminjajo 
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1. člen 

V Poslovniku Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 29/05) se za 14. členom dodata novi 14.a 
in 14.b člen, ki se glasita: 

»14.a člen 

(1) Kadar predsednik ali član komisije prejme prijavo suma korupcije ali je prijava 
poslana na komisijo, komisija na prvi naslednji seji odloči, ali bo prijavo posredovala 
Komisiji za preprečevanje korupcije kot prijavitelj zadeve, ali pa ji jo bo le odstopila.  

(2) Prijavo suma korupcije posreduje predsednik ali član komisije sekretarju 
komisije, ki jo, zaradi varovanja osebnih podatkov prijavitelja ter osumljenega 
prijavljenega, opremi z oznako in se pod to oznako tudi uvrsti na dnevni red seje 
komisije. Prijava suma korupcije se pošlje kot gradivo za sejo komisije članom 
komisije s posebno pošiljko.  

(3) Člani komisije pri odločanju iz prvega odstavka ne obravnavajo utemeljenosti 
prijave, ampak zgolj ocenjujejo, ali glede na odmevnost pojava v javnosti sodi 
osumljeno dejanje med tipične primere korupcije, do katerega bi se morala komisija 
opredeliti na podlagi ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije politično z 
namenom potrebnosti spreminjanja zakonodaje oziroma sprejema sklepov, s katerimi 
bi komisija ali Državni zbor predlagal Vladi določeno ukrepanje.  

(4) Seja komisije, na kateri člani odločajo na podlagi tretjega odstavka tega člena, 
je zaradi varovanja osebnih podatkov prijavitelja in osumljenega prijavljenega, zaprta 
za javnost.  

(5) Komisija za preprečevanje korupcije pisno poroča komisiji, kot prijavitelju 
zadeve, o poteku obravnave in sprejetih odločitvah v primernem določenem roku, ki 
praviloma ne sme biti krajši od trideset dni. Če v roku komisija ne prejme pisnega 
poročila, mora Komisija za preprečevanje korupcije poročati ustno na seji komisije z 
navedbo razloga za zamudo.  

(6) Komisija lahko po obravnavi poročila iz prejšnjega odstavka zahteva dopolnitev 
poročila, lahko pa sprejme sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, Vladi in 
drugim predlagateljem zakona, da se uredi na novo ali drugače določeno družbeno 
področje oziroma predlaga Vladi, da se sprejmejo določeni ukrepi. Obravnava se 
opravi na javni seji, razen če zakon zahteva obravnavo brez navzočnosti javnosti. 

14.b člen 

(1) Komisija za preprečevanje korupcije je dolžna do 10. v mesecu pisno obvestiti 
komisijo o vseh vloženih prijavah sumov korupcije, ki so bili vloženi v zadnjem 
mesecu. Seznam vključuje kratko navedbo osumljene korupcije, navedbo faze, v 
kateri je obravnavana posamična prijava suma korupcije, kot tudi odločitve, ki jih je 
ob tem sprejela Komisija za preprečevanje korupcije.  

(2) Seznam se posreduje vsem članom komisije. Seja, na kateri se obravnava 
seznam, je zaprta za javnost. Člani komisije lahko predstavniku Komisije za 
preprečevanju korupcije, ki je vabljen na sejo, postavljajo vprašanja v zvezi s 
konkretno prijavo suma korupcije, lahko pa tudi sprejmejo sklep, s katerim predlagajo 
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Komisiji za preprečevanje korupcije, da preveri odločitev, s katero je zavrnila 
obravnavo določene prijave. Pri odločanju o sprejemu sklepa smiselno upoštevajo 
tretji odstavek 14.a člena tega Poslovnika«. 

 


