NATISNI PRAZEN OBRAZEC
REGISTER LOBISTOV

PRIJAVA LOBIRANCA O PREPOVEDANIH RAVNANJIH LOBISTOV
Skladno z 71. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št.69/11) prijavljam prepovedano
ravnanje lobiranja.
1. OSEBNI PODATKI LOBIRANCA
1.1 Priimek, ime:
1.2 Naziv in naslov organa v
katerem ste zaposleni
(naziv,ulica, hišna št.,
naselje, pošta, kraj):

2. PRI STIKU Z LOBISTOM SO BILE KRŠENE DOLOČBE 58. IN 70. ČLENA ZIntPK, KI DOLOČAJO:
(določba 58. člena ZIntPK)

1

• Dejanja lobiranja lahko 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.
JE prišlo do kršitve

NI prišlo do kršitve

(določba 70. člena ZIntPK)

2 • Lobist ne sme lobirati izven okvirov, kot je določeno v 14. točki 4. člena ZIntPK*
JE prišlo do kršitve

NI prišlo do kršitve

(določba 70. člena ZIntPK)

3 • Lobist lobirancem ne sme posredovati netočnih, nepopolnih ali zavajajočih informacij.
JE prišlo do kršitve

NI prišlo do kršitve

(določba 70. člena ZIntPK)

4

• Lobist pri lobiranju ne sme ravnati proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije
ali javnimi nalogami lobirancev.
JE prišlo do kršitve

NI prišlo do kršitve

Pojdi na:
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3. PODATKI LOBISTA:
3.1 Priimek in ime:
3.2 Prebivališče (ulica, hišna
št., naselje, pošta, kraj):
3.3 Naziv in naslov
interesne organizacije, ali
druge organizacije za
katero lobist lobira (naziv,
ulica, hišna št., naselje,
pošta, kraj):

3.4 Namen in cilj, zaradi
katerega lobist lobira:

4. DATUM IN KRAJ STIKA LOBISTA Z LOBIRANCEM:
Datum:
Kraj:

5. OPOMBE:

Tukaj vpišete željeno besedilo!

* 14.točka 4. člena ZIntPK »lobiranje« je 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.

Na podlagi 71. člena ZIntPK morate obrazec posredovati komisiji v roku desetih dni od poskusa lobiranja.

Kraj, datum:

Priimek, ime:

Podpis:_____________________________
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