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Komisija za preprečevanje korupcije  
v Tednu boja proti korupciji 

vabi na okroglo mizo z naslovom 
 
 

POLITIČNI VPLIVI V POSTOPKIH KADROVANJ  
V DRUŽBAH V DRŽAVNI LASTI  

 
v sredo, 11. decembra 2019, ob 10. uri,  

v Hiši Evropske unije na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. 
 
 

P r o g r a m 
 
Pozdravni nagovori: 
Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije   
Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča 
Peter Svetina, Varuh človekovih pravic 
 
Sodelujoči v razpravi:  
Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za finance 
Dr. Bogomir Kovač, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani 
Goran Novković, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov  
Gorazd Podbevšek, pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje, član 
Upravnega odbora in predsednik Strokovnega sveta pri Združenju nadzornikov Slovenije 
Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije 
 
Posvet bo vodila Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave Komisije za preprečevanje 
korupcije. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Boris Štefanec            
predsednik              
 
 
Prosimo vas, da zaradi omejenega števila mest svojo udeležbo na posvetu potrdite do ponedeljka, 9. 12. 2019, do 10. ure na 
elektronski naslov pr.korupcija@kpk-rs.si ter pri tem navedete vaše ime in priimek. Zaradi predhodne registracije vas 
prosimo za prihod na okroglo mizo vsaj 10 minut pred začetkom dogodka.  
 
Dogodek bo potekal v konferenčnih prostorih Hiše Evropske unije, ki so v 1. nadstropju objekta na Dunajski 20 v Ljubljani. 
Prostori so dostopni tudi z dvigalom. V preddverju dvorane bo v času dogodka na ogled razstava izdelkov, ki so jih otroci v 
vrtcih ustvarili v okviru projekta Spoznavanje integritete v vrtcih, ki ga izvaja Komisija za preprečevanje korupcije. Vabljeni k 
ogledu. Hiša EU vabi tudi na ogled multimedijskega centra Doživi Evropo, ki se nahaja v pritličju.  
 
Veseli bomo, če boste z vabilom seznanili še koga, ki bi ga zanimala udeležba na posvetu. 


