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Lobiranje ni korupcija !
Ni demokracije, če ni mogoče vsakemu zastopati
svojih interesov, vendar, kjer se začenja
korupcija, govorimo o zlorabi demokracije, se
konča lobiranje, imamo opravka s kriminalom!
Lobiranje: vplivanje na nosilce odločitev in svetovalce.
Korupcija: zloraba uradnih pooblastil za osebno korist.
Zakaj se lobiranja tako trdovratno drži slab glas in
zakaj mnogi dva pojma enačijo?
Žal nekateri lobisti uporabljajo tudi koruptivne metode (razne oblike, ne
le „kuverte“ – ni meja za domišljijo...........
Težko dokazljiva, pogosto ostaja nekaznovana !

Zastopanje interesov in
demokracija
Interesne skupine (skupine pritiska – „pressure groups“) eden
ključnih akterjev lobiranja in javnih zadev – aktivno, organizirano
vplivajo na odločitve, zberejo sredstva. PRIMER: Green Peace,
Transparency International.

Kako preprečevati zlorabe lobiranja?
• Zakonodaja (Slovenija ga ima od 2010 pa ni učinkovit) in
njeno dosledno & učinkovito izvajanje;
• Samoregulacija lobističnih društev – v izkušnje niso
preveč vzpodbudne;

• Družbene norme skozi izobraževanje – v skandinavskih
državah, v Švici so dobri rezultati;

Tri ravni etičnosti lobiranja
1. ZAKONITO: spoštovanje pravnega reda - - posebej
odklanjanje koruptivnih dejanj in drugih oblik kršenja zakona;

2. LEGITIMNO: spoštovanje etičnega Kodeksa

lobističnega združenja - vseh določb, posebej pa identificiranja
svojega naročnika;

3. ETIČNO: lobiranje ki ni v nasprotju s širšimi
družbenimi interesi - neetično je npr.: lobiranje proti

„semaforskem označevanju prehrambenih proizvodov“, ali
lobiranje za interese tobačne industrije.

Dostopnost vplivnih javnosti za lobiste
V predlanski anketi je več kot polovica predstavnikov slovenskih
vplivnih javnosti odgovorila, da so „običajno, a ne vedno“ odprti
za stike z lobisti, slaba četrtina pa, da niso nikoli.
Anketo je v okviru svoje
magistrske naloge
„Prispevek lobistične
dejavnosti k
demopkratičnim in
kvalitetnim odločitvam v
družbi“ leta 2015 med 40
predstavniki vplivnih javnosti
opravila študentka DOBE
Simona TUŠAR, graf 18, stran
48.

Dva tipa mrež in lobijev
Temeljni kriterij širina interesa: (a) zastopanje javnih, oz.širših
družbenih interesov, ali (b) zastopanje partikularnih interesov posamezne
organizacije (korporativni lobiji)
Primeri:
-- Javni interes zastopajo: ne-vladne organizacije, poklicna združenja,
raziskovalne organizacije, sindikalne centrale, npr.:
EUROCHAMBRES (Evr.združenje gospodarskih zbornic), tudi:
Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, Corporate
Europe Observatory;

-- Korporativni interes zastopajo: združenje bank, panožna
industrijska združenja predstavništva gospodarskih družb, npr.:
BUSINESS EUROPE (Združenje delodajalcev – kapitala),

Kako pogosto lobisti vplivajo na odločitve?
V anketi med predstavniki slovenskih vplivnih javnosti je večina
odgovorila, da so lobisti „redko“ ali „zelo redko“ vplivali na
sprejete odločitve.

Anketo je v okviru svoje magistrske naloge „Prispevek lobistične dejavnosti k demokratičnim in kvalitetnim
odločitvam v družbi“ leta 2015 med 40 predstavniki vplivnih javnosti opravila študentka DOBE Simona TUŠAR, graf 23

Zloraba lobiranja
Kdaj se lobiranje pretvori v zlorabo demokratičnih
svoboščin?
1. Kadar pri lobiranju uporabljamo „prirejene“, t.j.
neavtentične, netočne in zavajajoče informacije in
raziskovalne rezultate;
2. Kadar pri lobiranju uporabljamo nezakonita sredstva za
pridobivanje podpore lobirancev (razne oblike
korupcije) – nezakonito delovanje !
3. Kadar z načini lobiranja kršimo Kodeks lobističnega
združenja, ali kodeks institucije, ki jo lobiramo (npr.
Kodeks EU) – nelegitimno delovanje !
4. Kadar z lobiranjem delujemo proti družbenim
interesom -- ne-etično delovanje !

Lobiranje organizacij civilne družbe
Lobiranje za njihov obstoj izredno pomembno:
•

odvisne so od podpore vplivnih javnosti (zmanjševaje virov
državnega financiranja), v SI ispod 2% BDP; v EU blizu 5% BDP;

•

raven medsebojnih komunikacij je nizka (vlade često ne razumejo
njihove vloge).
Pospešen dialog = lobiranje = odnosi z vplivnimi javnostmi
Organizacije civ.družbe so pomembni akterji lobističnega delovanja.

Sodobna družba potrebuje posredovanje interesov
med državo, organizacijami civilne družbe in nosilci
ekonomskih in drugih interesov.

Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije prečiščen tekst (ZintPK – UPB2) – UL RS 69/2011
• Lobiranje urejeno v VII. poglavju zakona, ki je bil sprejet 4.6.2010, dve
zakonski noveli pa 8.4.2011 in 3.6.2011
• Lobiranje lahko izvaja domača ali tuja fizična oseba, ki je vpisana v
register lobistov. Register vodi Komisija za preprečevanje korupcije.
• Oseba, ki lobira za interesno organizacijo, kjer je zaposlena, se za ta
namen ni dolžna vpisati v register lobistov. Enako velja za zakonitega
zastopnika ali izvoljenega predstavnika interesne organizacije ( (4.
odstavek 56. člena zakona)

• Funkcionar ne sme opravljati dejavnosti lobiranja dve leti po
prenehanju funkcije.

Registracija in poročanje lobistov
(členi 58-66 Zakona)
• Vpis v register - pogoj za pričetek lobiranja;
• Podatki o registru - javni, razen davčne številke;

• Odločbo o vpisu v register izda Komisija za
preprečevanje korupcije v 15 dneh po prejemu vloge;
• Registrirani lobist Komisiji pisno poroča o svojem delu
(do 31. januarja za preteklo leto);
• Komisija lahko preverja resničnost podatkov in navedb
v poročilu.

Informiranje in prepovedi (čl. 67 - 74)
• Registrirani lobist ima pravico biti vabljen na vse javne predstavitve
in vse oblike javnih posvetovanj na svojem področju, o čemer so ga
dolžni obveščati državni organi in lokalne skupnosti;
• Lobiranec o vsakem stiku z lobistom, ki ima namen lobirati, sestavi
zapis s podatki o lobistu. Zapis posreduje v roku 3 dni v vednost
svojemu predstojniku in Komisiji;

• Če lobist ne ravna v skladu z določili Zakona, ali če ni registriran, ga
lobiranec v roku 10 dni od poskusa lobiranja prijavi Komisiji;
• Lobistu, ki je ravnal v nasprotju z zakonom, Komisija lahko izreče
sankcijo (štiri stopnje: pisni opomin, prepoved nadaljnjega lobiranja
v določeni zadevi, prepoved lobiranja za določen čas 3 – 24
mesecev, izbris iz registra) Sankcije se vpišejo v register lobistov.

