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dr. Pavel Gantar, predsednik 
 
 
ZADEVA: POBUDA POSLANSKIH SKUPIN SD, ZARES, DeSUS IN LDS V ZVEZI 
Z VODENJEM KOMISIJE PO ZAKONU O PREPREČEVANJU KORUPCIJE 
 
Spoštovani! 
 
Na podlagi 24. člena Poslovnika Državnega zbora v poslanskih skupinah SD, ZARES, 
DeSUS IN LDS predlagamo, da Kolegij predsednika Državnega zbora na 43. seji 
Kolegija predsednika Državnega zbora, ki bo v ponedeljek, 9. 11. 2009, obravnava 
ravnanja predsednika Komisije po Zakonu o preprečevanju korupcije, poslanca PS SDS 
Branka Mariniča. 
 
Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) v 14. členu določa, da ima 
Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije predsednika in šest članov, ki jih izvoli 
Državni zbor. Mesto predsednika in treh članov komisije pripada poslancem opozicije. 
 
Ob upoštevanju kandidatov za predsednika in člane, ki so jih posredovale poslanske 
skupine, je bil 7. 11. 2008 v Državnem zboru sprejet predlog Sklepa o izvolitvi 
predsednika in članov Komisije po Zakonu o preprečevanju korupcije. Predsednik 
komisije je postal poslanec Branko Marinič (PS SDS). 
 
Poslanske skupine SD, ZARES, DeSUS in LDS menimo, da predsednik komisije 
Branko Marinič (PS SDS) s političnimi pritiski zoper delovanje Komisije za 
preprečevanje korupcije in z večletnim neplačevanjem opravljenih storitev v 
stanovanju, ki mu je bilo dodeljeno kot poslancu, blati ugled Državnega zbora 
Republike Slovenije. 
 
V poslanskih skupinah smo se odločili, da je potrebno opozoriti na nesprejemljiva 
ravnanja poslanca Branka Mariniča (PS SDS). Izhajamo iz predpostavke, da molčanje 
ob takšnih ravnanjih in danih javnih izjavah poslanca Mariniča (PS SDS) s tem v 
zvezi pomeni njihovo legitimacijo in uveljavitev kot splošno sprejemljive.. 



 
Naj samo omenimo sprejem spornega Poslovnika komisije (na predlog predsednika 
komisije poslanca Mariniča (PS SDS)), na podlagi katerega člani komisije lahko 
zahtevajo, da se poslancem in poslankam, v komisiji Državnega zbora, izročijo vse 
podatke o osumljencih in prijaviteljih, ki so na Komisijo za preprečevanje korupcije 
kdaj podali prijavo suma storitve koruptivnega dejanja. Tako 14. b člen Poslovnika 
komisije določa, da je Komisija za preprečevanje korupcije dolžna do 10. v mesecu pisno 
obvestiti Komisijo po Zakonu o preprečevanju korupcije o vseh vloženih prijavah 
sumov korupcije v zadnjem mesecu. Seznam med drugim vključuje tudi navedbo faze, v 
katerem je korupcija obravnavana, in odločitve, ki jih je Komisija za preprečevanje 
korupcije v zvezi s tem že sprejela. Poleg tega lahko člani Komisije po Zakonu o 
preprečevanju korupcije predstavniku Komisije za preprečevanje korupcije na seji 
zastavljajo vprašanja v zvezi s posameznimi primeri korupcije. 
 
Omenjena zahteva temelji na tem, da mora Komisija za preprečevanje korupcije  
Komisiji po Zakonu o preprečevanju korupcije, v kateri so politiki, podati vsa poročila 
oziroma povzetke predlogov za uvedbo postopka preiskave korupcije – na ta način bi se 
seznanili s konkretnimi primeri. V poslanskih skupinah ocenjujemo, da je to 
pravzaprav sprevrženo vedenje poslancev, predvsem tudi predsednika komisije 
Mariniča (PS SDS), ki je bil nedavno v okviru Komisije za preprečevanje korupcije 
preiskovan tudi sam. Na ta način bi lahko poslanec Marinič (PS SDS) ugotovil, kdo je 
zoper njega vložil prijavo suma storitve koruptivnega vedenja goljufanja na izpitu. 

V poslanskih skupinah smo prepričani, da so tovrstni postopki in še posebej ravnanje 
poslanca Mariniča (PS SDS) žal primer politične zlorabe položaja, preko katerega se 
poskuša onemogočati učinkovito delovanje Komisije za preprečevanje korupcije.  

V Sloveniji delujejo neodvisni državni organi z namenom, da neodvisno od slehernega 
dela oblasti, bodisi Vlade RS, policije in tudi Državnega zbora, izvajajo nadzor na 
svojem področju. Vedenje poslanca Branka Mariniča (PS SDS), ki bi po našem 
mnenju moral sam odstopiti, saj ob poslanski plači ni uspel plačevati najemnino za 
svoje, od države najeto stanovanje, ter se nikakor ne more spomniti, kje, kdaj in pri 
kom je opravljal izpit iz nemškega jezika, kar kaže na to, da nekateri poslanci ne 
znajo, ne zmorejo ali pa ne želijo doumeti svoje vloge poslancev Državnega zbora in 
vloge neodvisnih državnih organov, kot je denimo Komisija za preprečevanje 
korupcije. 
 
 
POSLANSKA SKUPINA SD 
Bojan Kontič, vodja  
 
 
 
POSLANSKA SKUPINA DeSUS 
Mag. Franc Žnidaršič, vodja 

POSLANSKA SKUPINA ZARES  
Cvetka Zalokar Oražem, vodja  
 
 
 
POSLANSKA SKUPINA LDS 
Mag. Borut Sajovic, vodja  

 


