
ZAPIS LOBIRANCA O STIKU Z LOBISTOM
V skladu z 68. in 69. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 − uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sporočam podatke o stiku z lobistom, ki je vpisan v register lobistov oziroma se ni dolžan 
vpisati v register lobistov (preverite na spletni strani: https://www.kpk-rs.si/sl/ lobiranje-22/register-lobistov oziroma v javno 
dostopnih evidencah poslovnih subjektov).

1. PODATKI O LOBIRANCU

KOMISIJA  ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 400 5710, Fax: 01 478 8472, E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si, spletni naslov: www.kpk-rs.si

1.1 Ime in priimek:

REGISTER LOBISTOV

1.2  Naziv in naslov (ulica, hišna številka, 
naselje, pošta, kraj) državnega organa/
organa lokalne skupnosti/nosilca javnega 
pooblastila pri katerem ste zaposleni:

1.3 Izberi status:

2. PODATKI O LOBISTU:

2.1 Ime in priimek:

2.3 Naziv in naslov (ulica, 
hišna številka, naselje, 
pošta, kraj) interesne 
organizacije, ali druge 
organizacije za katero 
lobist lobira:

2.2 Prebivališče (ulica, hišna 
številka, naselje, pošta, 
kraj):

2.4 Status lobista:  
(izberete lahko več možnosti)

lobist je vpisan v register lobtov v RS

lobist lobira za interesno organizacijo v kateri je zaposlen

lobist je zakoniti zastopnik interesne organizacije za katero lobira

lobist je izvoljeni predstavnik interesne organizacije za katero lobira

http://www.kpk-rs.si/sl/


KOMISIJA  ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 400 5710, Fax: 01 478 8472, E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si, spletni naslov:  www.kpk-rs.si

6.1 Ali vas je lobist ob lobiranju obdaril oziroma pogostil?

2.5 Namen in cilj, zaradi katerega lobist lobira:

2.5.1 Če ste v prejšnji točki vpisali vpliv na sprejem predpisov in drugih splošnih aktov, se v nadaljevanju podrobno (konkretno) vpiše na katere 
predpise se je vplivalo. Nosilci javnih pooblastil morajo vpisati tudi,  ali  je  bilo  nejavno  vplivanje na  sprejem  predpisov in drugih  splošnih  aktov 
izvedeno v okviru izvajanja javnega pooblastila.

2.5.2 Če ste v prejšnji točki vpisali vpliv na odločanje v drugih zadevah, se v nadaljevanju podrobno (konkretno) vpiše na katere druge zadeve se 
je vplivalo. Nosilci javnih pooblastil morajo vpisati tudi, ali je bilo nejavno vplivanje na odločanje v drugih zadevah izvedeno v okviru izvajanja 
javnega pooblastila.

3. NAVEDBA MOREBITNIH PRILOG, KI JIH JE LOBIST PRI STIKU POSREDOVAL LOBIRANCU: 
(kopije prilog lahko priložite obrazcu)

4. IDENTIFIKACIJA LOBISTA:

4.1 Lobiranec je predhodno preveril, ali je lobist vpisan v register lobistov:

4.2 Ali se je lobist identificiral lobirancu in se izkazal s pooblastilom interesne 
organizacije za lobiranje v določeni zadevi ter navedel namen in cilj za 
katerega lobira?

5. ALI JE PRI STIKU LOBIRANCA Z LOBISTOM PRIŠLO DO NASPROTJA INTERESOV?

5.1 Nasprotje interesov po določbah ZIntPK so okoliščine, v katerih zasebni 
interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in 
objektivno opravljanje njenih javnih nalog.

6. DARILO/POGOSTITEV: 
 (Funkcionarji o prejetih darilih poročajo samo, če je vrednost darila presegla višino 25,00 EUR. 
Javni uslužbenci o prejetih darilih poročajo samo, če je vrednost darila presegla višino 20,86 EUR.

Darilo

Pogostitev



KOMISIJA  ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 400 5710, Fax: 01 478 8472, E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si, spletni naslov: www.kpk-rs.si

7. DATUM, KRAJ IN NAČIN LOBIRANJA:

7.2 Kraj:

7.1 Datum:

7.3 Način lobiranja:

8. OPOMBE:

9. OPOZORILO:

Kraj, datum: Ime in priimek:

Lastnoročni podpis:________________________________________ 
(Komisiji se vedno posreduje izvod zapisa v izvirniku)

Kot lobiranec lahko privolite v nejaven stik z lobistom samo po predhodni preveritvi, če je lobist vpisan v register lobistov. 
Podatki o vpisu posameznega lobista v register se nahajajo na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (v 
nadaljevanju: komisija) (www.kpk-rs. si). 
  
V primeru, da je pri vašem stiku nastalo nasprotje interesov, ste dolžni stik odkloniti in tudi o tem izdelati ta zapis. 
 
Na podlagi drugega odstavka 68. člena ZIntPK morate naveden izpolnjen obrazec oziroma zapis posredovati v roku treh dni, 
v vednost svojemu predstojniku in komisiji. 
 
Če lobist ni vpisan v register morate poskus lobiranja prav tako prijaviti komisiji v roku desetih dni (Glej obrazec: prijava 
lobirancev o prepovedanih ravnanjih lobistov) 
 
Izjeme! 
 
Ne glede na določbe ZIntPK, ki urejajo lobiranje, se osebi/lobistu, ki lobira za interesno organizacijo, v kateri je zaposlen, za ta 
namen ni treba vpisati v register. Enako velja za zakonitega zastopnika ali izvoljenega predstavnika interesne organizacije. 
Lobiranci ste tovrstne stike, kadar gre za lobiranje, dolžni prijaviti komisiji v roku desetih dni.


ZAPIS LOBIRANCA O STIKU Z LOBISTOM
V skladu z 68. in 69. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 − uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sporočam podatke o stiku z lobistom, ki je vpisan v register lobistov oziroma se ni dolžan vpisati v register lobistov (preverite na spletni strani: https://www.kpk-rs.si/sl/ lobiranje-22/register-lobistov oziroma v javno dostopnih evidencah poslovnih subjektov).
1. PODATKI O LOBIRANCU
2.1. Funkcijo opravljam:
(ustrezno označi polje)
KOMISIJA  ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 5710, Fax: 01 478 8472, E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si, spletni naslov: www.kpk-rs.si
REGISTER LOBISTOV
2. PODATKI O LOBISTU:
2.4 Status lobista: 
(izberete lahko več možnosti)
KOMISIJA  ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 5710, Fax: 01 478 8472, E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si, spletni naslov:  www.kpk-rs.si
2.5.1 Če ste v prejšnji točki vpisali vpliv na sprejem predpisov in drugih splošnih aktov, se v nadaljevanju podrobno (konkretno) vpiše na katere predpise se je vplivalo. Nosilci javnih pooblastil morajo vpisati tudi,  ali  je  bilo  nejavno  vplivanje na  sprejem  predpisov in drugih  splošnih  aktov
izvedeno v okviru izvajanja javnega pooblastila.
2.5.2 Če ste v prejšnji točki vpisali vpliv na odločanje v drugih zadevah, se v nadaljevanju podrobno (konkretno) vpiše na katere druge zadeve se je vplivalo. Nosilci javnih pooblastil morajo vpisati tudi, ali je bilo nejavno vplivanje na odločanje v drugih zadevah izvedeno v okviru izvajanja javnega pooblastila.
3. NAVEDBA MOREBITNIH PRILOG, KI JIH JE LOBIST PRI STIKU POSREDOVAL LOBIRANCU:(kopije prilog lahko priložite obrazcu)
4. IDENTIFIKACIJA LOBISTA:
5. ALI JE PRI STIKU LOBIRANCA Z LOBISTOM PRIŠLO DO NASPROTJA INTERESOV?
6. DARILO/POGOSTITEV:
 (Funkcionarji o prejetih darilih poročajo samo, če je vrednost darila presegla višino 25,00 EUR.Javni uslužbenci o prejetih darilih poročajo samo, če je vrednost darila presegla višino 20,86 EUR.
KOMISIJA  ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 5710, Fax: 01 478 8472, E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si, spletni naslov: www.kpk-rs.si
7. DATUM, KRAJ IN NAČIN LOBIRANJA:
8. OPOMBE:
9. OPOZORILO:
Lastnoročni podpis:________________________________________
(Komisiji se vedno posreduje izvod zapisa v izvirniku)
Kot lobiranec lahko privolite v nejaven stik z lobistom samo po predhodni preveritvi, če je lobist vpisan v register lobistov. Podatki o vpisu posameznega lobista v register se nahajajo na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) (www.kpk-rs. si).
 
V primeru, da je pri vašem stiku nastalo nasprotje interesov, ste dolžni stik odkloniti in tudi o tem izdelati ta zapis.
Na podlagi drugega odstavka 68. člena ZIntPK morate naveden izpolnjen obrazec oziroma zapis posredovati v roku treh dni, v vednost svojemu predstojniku in komisiji.
Če lobist ni vpisan v register morate poskus lobiranja prav tako prijaviti komisiji v roku desetih dni (Glej obrazec: prijava lobirancev o prepovedanih ravnanjih lobistov)
Izjeme!Ne glede na določbe ZIntPK, ki urejajo lobiranje, se osebi/lobistu, ki lobira za interesno organizacijo, v kateri je zaposlen, za ta namen ni treba vpisati v register. Enako velja za zakonitega zastopnika ali izvoljenega predstavnika interesne organizacije. Lobiranci ste tovrstne stike, kadar gre za lobiranje, dolžni prijaviti komisiji v roku desetih dni.
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