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Povzetek 

 

V zadnjih nekaj desetletjih se je moč elit in neformalnih mrež, oz. interesnih skupin, v katere 

so elite povezane, močno povečala. Ljudje namreč postajajo čedalje bolj nezadovoljni z 

obstoječimi gospodarskimi razmerami, za katere upravičeno krivijo svoje vlade. Vse bolj se 

tudi zavedajo, da je najboljši način za uresničitev svojih interesov, ustanavljanje ali 

pridružitev interesnim skupinam, preko katerih lahko vplivajo na državne organe, ketere 

skušajo prepričati v sprejem ali zavrnitev določene odločitve. Tej aktivnosti pravimo 

lobiranje.  

Zelo pogosto pa so uporabljene lobistične metode sporne in mejijo na korupcijo. Slednja je 

žal sestavni del vsake družbe, česar se zavedajo predvsem v tranzicijskih državah, kjer 

obstajajo idealne okoliščine za pojav korupcije. Moralni vakuum, reprodukcija stare 

skorumpirane nomenklature, neobstoj pravne države, in še bi lahko naštevali. Res je, da ima 

nelegalno lobiranje številne negativne posledice, ne smemo pa pozabiti, da so interesne 

skupine in lobiranje bistveni sestavini demokracije, ki prinašajo v družbo številne pozitivne 

učinke, saj posredujejo med posamezniki in državo; večajo prostor za politično udeležbo in s 

tem omejujejo politično odtujitev; so izraz svobode, tudi politične, saj omogočajo ljudjem 

zasledovanje lastnih interesov; izražajo interese, ki bi sicer ostali zanemarjeni; so dopolnilo k 

procesu odločanja, ki zagotavlja ravnotežje družbeno-političnega sistema, ker vplivajo na 

stranke, javnost in vlado; itd. 

Četudi drži, da vsaka družba po svoje definira kaj je sprejemljivo in kaj ne, velja tudi, da 

postaja svet z globalizacijo vse manjši, države pa čedalje bolj povezane med seboj. Prav 

zaradi slednjega in zaradi preprečevanja širjenja nelegalnega lobiranja, mora vsaka država 

poskrbeti za regulacijo področja interesnega predstavništva in lobiranja s sprejetjem 

ustreznih zakonov, kot je storila tudi Slovenija. Predvsem pa mora biti poslanstvo vsake 

družbe vzgoja novih in starih generacij v duhu poštenosti, spoštovanja zakona, etičnih in 

moralnih načel in ''zdravih'' vrednot. Takšni državljani se bodo prav gotovo borili za koristi 

celotne družbe in uresničitev javnega interesa.        

 

Ključni pojmi:  elite, interesne skupine, korupcija, demokracija, tranzicijske države, 

regulacija, vrednote. 

 

 

 



Abstract  

 

In the last few decades, the power and influence of elites, informal networks, or interest 

groups, in which elites are connected, has greatly increased. People are becoming more and 

more dissatisfied with the exsisting economic conditions, for which they justly blame their 

governments. They are also more aware that the best way to accomplish their own interests, 

is setting up or joining interest groups, via which they can influence the authorities and 

convince them to accept or decline a certain decision. This activity is called lobbying.  

This activities are often questionable, bordering on corruption. Alas the latter is part of every 

society, of which are expecially aware in the transitional countries, which have ideal 

circumstances for the occurence of corruption. Moral vacuum, the reproduction of the old 

corrupt nomenclatura, the absence of the legal state, ect. It is true that illegal lobbying has 

many negative consequences, but we must not forget that interest groups and lobbying are a 

fundamental part of democracy, that bring many positive effects to society, since they mediate 

between individuals and the state; they increase political participation and thus limit political 

alienation; they are the expression of freedom, also political one, because they enable people 

to pursue their own interests; they express interests which would otherwise remain unvoiced; 

they are an addition to the decision-making process that ensures the balance of the socio-

political system, because they influence the parties, the public and the government; ect.  

Even if it's true that every society has a diferent definition of what is acceptable and what 

isn't, it is also true, that due to globalisation, the world is becoming smaller and the countries 

more connected. It is becouse of the latter and the prevention of spreading of illegal lobbying, 

that every country must attend to the regulation of the interest representation and lobbying 

sphere, by passing the adequate laws, as did Slovenia. But above all, the mission of every 

society must be the educaton of the new and old generations in the spirit of honesty, respect of 

the law, etical and moral principles and ''sound'' values. That kind of citizens will 

undoubtedly fight for the benefit of all society and the accomplishment of public interest. 

 

Key words: elites, interest groups, corruption, democracy, transitional countries, regulation, 

values. 
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1. UVOD 

 

 

Človeka so že od časa časov vedno stimulirale k nekemu dejanju potrebe. Sprva so to bile 

preproste stvari kot so obleka, hrana in zatočišče. Z razvojem pa so se pojavljale vedno nove, 

pogosto tudi zelo težko dosegljive dobrine, ki so jih lahko dosegli, če so imeli ustrezna znanja 

in dovolj premetenosti. Takšni ljudje zasedajo v danajšnji družbi najvišje položaje in 

pravzaprav bolj pogosto kot ne, odločajo o naši usodi, ko sprejemajo ali ne določene 

odločitve, ki imajo lahko tudi škodljive posledice. Pravimo jim elite, neformalne mreže, 

interesne skupine, itd. Tudi dogodki kot so gospodarske krize, vojne, itd., so rezultat odločitev 

sprejetih iz nekih razlogov, oziroma interesov.    

 

Vprašanje, ki se tu poraja je: Kaj je tisto, kar vodi ljudi v neke odločitve in dejanja? To so naši 

cilji, oz. interesi. Ker jih je včasih zelo težko, če že ne nemogoče doseči, ljudje upoštevajo 

zelo enostavno pravilo, ki pravi, da je v številu moč. Tako se združujejo z ljudmi s podobnimi 

interesi in ustanavljajo najrazličnejša interesna združenja, med katera sodijo tudi interesne 

skupine. Skupine kot so sindikati, poklicna združenja, okoljevarstvene skupine, itd., 

posedujejo precejšnja ekonomska sredstva in delujejo v ekonomiji, vojski, na področju 

kulture, oz. v vseh sferah družbenega življenja. Največ pozornosti pa posvečajo prav področju 

politike, saj je tam skoncentrirana družbena moč, oblast, ki sprejema najpomembnejše 

odločitve, ki vplivajo na širše družbeno dogajanje. Čeprav skušajo nekatere interesne skupine 

uresničiti neke višje cilje in delujejo v korist javnega interesa, večina od njih zasleduje le 

specifične ozke interese svojega članstva. To počno preko lobiranja politikov in drugih javnih 

uslužbencev, da bi slednji sprejeli ali ne, za njih ugodne, oz. neugodne politične odločitve. 

Ker se pri lobiranju včasih poslužujejo tudi manj primernih in celo nelegitimnih metod, je 

lobiranje dobilo številna slabšalna imena in mnogi avtorji, politiki in javnost, ga povezujejo z 

korupcijo. In žal se res vse prepogosto lobiranje in korupcija pojavljata v istem stavku, ne 

samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu.  

 

Prav zaradi ključne vloge, ki jo lahko odigrajo na političnem parketu, tako v pozitivnem kot 

negativnem smislu, smo v pričujoči magistrski nalogi predstavili interesne skupine, ki se 

gibljejo med lobiranjem in korupcijo. Ker postaja lobiranje v zadnjem času zelo učinkovito 

orožje interesnih skupin s katerim vplivajo na javno upravo, smo spoznali tudi zakonske 



 

2 

okvire za njegovo regulacijo v svetu, EU in Sloveniji. Na koncu smo kot zanimivost opisali še 

nekatere mednarodne elitne organizacije, ki tudi s pomočjo lobiranja, domnevno pišejo 

svetovno politično in gospodarsko zgodovino.  

 

 

1.1 Struktura magistrske naloge 

 

Magistrska naloga je razdeljena na enajst poglavij, od katerih sta prvo in zadnje namenjeni 

uvodu v izbrano tematiko in zaključku, ki vsebuje tudi odgovore na zastavljene hipoteze.  

 

Osrednji del je razdeljen na devet poglavij. V drugem, tretjem, četrtem in petem, smo 

predstavili osnovne teoretične koncepte elit; neformalnih mrež; interesov in interesnih skupin 

ter lobiranja. Sledita poglavji, v katerih smo bolje spoznali lobiranje v EU in v Sloveniji, nato 

pa smo se v osmem poglavju posvetili korupciji in povezavi med korupcijo in interesnimi 

skupinami. Namen devetega poglavja je bil prikaz razvoja interesnega predstavništva in 

lobiranja v svetu in v Sloveniji. V sledečem, desetem poglavju, smo pobližje spoznali 

pomembne elitne lobistične organizacije, ki delujejo na mednarodni ravni in jih pogosto 

povezujejo tudi s korupcijo in kriminalom.   

 

Magistrsko nalogo smo sklenili z enajstim poglavjem, ki povzema celotno nalogo in 

odgovarja na naši raziskovalni vprašanji.    

 

1.2 Raziskovalne hipoteze 

 

V pričujoči magistrski nalogi smo se odločili podrobneje proučiti tematiko interesnih skupin 

in lobiranja v svetu. Zanimala nas je predvsem vloga teh skupin v sodobni družbi in prednosti, 

ki jih v neko družbo prinaša glavna aktivnost interesnih skupin, to je lobiranje, ter kateri so 

pogoji, oz. okoliščine, ki botrujejo pojavu nelegalnega lobiranja.  

 

Hipoteza 1: Čeprav interesne skupine pogosto povezujejo s korupcijo, so nepogrešljiv 

sestavni del sodobne družbe in prinašajo slednji tudi pozitivne učinke. 

 

Hipoteza 2: Ko v neki družbi obstajajo določene specifične družbeno-politične okoliščine, 

interesne skupine lobirajo oz. nejavno vplivajo na odločitve različnih državnih organov z 
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namenom uresničiti ozke interese interesne skupine tako, da uporabljajo tudi nelegalne 

lobistične metode.  

 

1.3 Cilji magistrske naloge 

 

Namen pričujoče magistrske naloge je, da predstavimo področje interesnih skupin in 

lobiranja; spoznamo pravne norme in druga pravila, ki se uporabljajo za reguliranje te 

dejavnosti v svetu, EU in Sloveniji; se seznanimo z glavnim področjem delovanja interesnih 

skupin, to je javno upravo in povezavo med interesnimi skupinami in korupcijo v javni 

upravi; ter da potrdimo postavljeni hipotezi. 

 

Cilji magistrske naloge so: 

1. Definirati glavna konceptualna izhodišča s področja interesnega predstavništva, ki 

so: elite; neformalne mreže; interesi in interesne skupine; ter lobiranje. 

2. Opisati glavne načine reguliranja lobistične dejavnosti s pravnimi normami in 

drugimi pravili v svetu, EU in Sloveniji. 

3. Predstaviti področje korupcije in sicer definicijo, vrste, vzroke za njen pojav in 

posledice korupcije, predvsem pa povezanost med lobiranjem in korupcijo. 

4. Opisati zgodovinski razvoj interesnega predstavništva v svetu, EU in Sloveniji. 

5. Ugotoviti kakšne prednosti prinašata interesno predstavništvo in lobiranje v sodobno 

družbo. 

6. Navesti okoliščine v katerih se običajno interesne skupine poslužujejo nelegalnega 

lobiranja. 

 

Interesno predstavništvo in lobiranje dobivata danes do sedaj še ne videne razsežnosti. Kot 

bomo razložili v nadaljevanju, je ta dejavnost tesno povezana s pojmom elit, neformalnih 

mrež, interesov in korupcije. In sicer se posamezniki povezujejo v zgoraj omenjene skupine 

ali organizacije, da bi uresničili enake ali podobne interese, oz. cilje. Lobiranje je torej eden 

od načinov kako te skupine ljudi dosegajo svoje cilje v politični areni. Ker včasih ne izbirajo 

zakonitih sredstev, se lahko lobiranje prelevi v korupcijo. Da bi tematiko interesnih skupin in 

lobiranja bolje razumeli, si najprej oglejmo osnovne pojme.  
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2. ELITE 

 

 

2.1 Definicija elit 

 

Če pregledamo literaturo o elitah, kaj hitro spoznamo, da so definicije o elitah številne, vendar 

tudi med seboj zelo podobne. Prav zato bomo v nadaljevanju navedli le nekaj 

najpomembnejših. 

 

Zanimiva je definicija elit navedena v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki pravi, da so 

elita posamezniki, ki izstopajo po družbenem položaju, pomembnosti, kakovosti. In navaja 

kot primere duhovno, športno in vojaško elito. Dalje slovar navaja še dva pojma povezana z 

elito. To sta eliten in elitizem. In sicer je nekdo ali nekaj elitno, kadar po kakovosti, obliki, 

presega ljudi, oz. stvari svoje vrste. Elitizem pa je nazor, ki trdi, da pripadajo prednostni 

položaji v družbi na nekem področju človekovega delovanja eliti (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika 1994, str.  197). Zelo kratko in poljudno definicijo elit najdemo tudi na 

medmrežju. In sicer je tu zapisano, da je elita majhna skupina ljudi, ki nadzira nesorazmerno 

količino oz. večino bogastva in politične moči (Wikipedia, 2013).   

 

Da na vsakem področju človeške aktivnosti izstopajo posamezniki, ki so v nečem najboljši, je 

pisal že Vilfredo Pareto. Ta razred je imenoval elita in ga je delil na vladajočo elito 

(posameznike, ki imajo direktno ali indirektno vlogo pri vladanju) in ne-vladajočo elito (vse 

ostale). Na podlagi njegove delitve torej lahko ljudi delimo na dva družbena sloja: na elito in 

ne-elito (katere vpliv na vladanje je zanemarljiv) (Pareto 1997, str. 47). 

 

Tudi Gaetano Mosca pravi, da se v vseh družbah, od najmanj razvitih do najbolj naprednih, 

pojavljata dva razreda ljudi: razred, ki vlada in razred, ki mu vladajo. Prvi, ki je vedno manj 

številčen in opravlja vse politične funkcije, monopolizira moč in uživa prednosti, ki jih oblast 

prinaša. Drugi razred, ki je številčnejši, pa usmerja in nadzira prvega ter navidezno zagotavlja 

prvemu materialna sredstva za njegov obstoj in instrumente nujne za vitalnost političnega 

organizma (Mosca 1997, str. 53).  
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V teoriji elit, je elita razumljena kot majhna skupina izbranih ljudi, ki na osnovi svojih kvalitet 

zavzema najvišje oz. vrhunske položaje in vlada preostali večini družbe. Običajno ob uporabi 

pojma elita pomislimo na neko specifično skupino ljudi, na odličnost, moč, na ''družbeno 

smetano'', oz. na tisto najboljše v družbi. Elita šteje sama sebe za notranji krog ''višjih 

razredov'', ki tvori bolj ali manj strnjeno družbeno in psihološko skupino, katere člani so 

zavestni pripadniki družbenega razreda, v katerega druge sprejemajo ali pa ne. Od ne-elite jih 

loči kvalitativna razlika. Pripadniki elite priznavajo eden drugega, se razumejo ter delajo in 

razmišljajo na podoben ali celo enak način. Kot družbeni razred ali skupina na 

najpomembnejših položajih odločanja neke družbe, elita izbira in oblikuje člane določenega 

tipa osebnosti, druge pa zavrača (Dobovšek 2008, str. 239-241).    

 

»Tomšič v svojem delu ''Elite v tranziciji'' pravi: »da se pojem elite nanaša na ''vrh družbe'', 

bodisi v smislu tistih posameznikov in skupin, ki v strukturnem smislu (glede na družbeno 

stratifikacijo) tvorijo zgornje sloje družbe, oz. posameznih njenih delov, ali v smislu tistih, ki 

se nahajajo na ključnih oblastnih pozicijah in imajo v svojih rokah skoncentrirano glavnino 

družbene moči« (Tomšič 2008, str. 19).   

 

Charles Wright Mills je delitev družbe na elite in ne-elite opisal v svojem delu ''The power 

elite'' (Elita moči). Dejal je, da moč navadnih ljudi omejuje svet v katerem živijo in da te ljudi 

pogosto ženejo sile, ki jih še sami ne razumejo in jih ne morejo nadzirati. Velike spremembe 

so izven njihovega nadzora, vendar vplivajo na njihovo delovanje in njihov pogled na 

življenje, medtem ko sami nimajo nekega cilja in niti nobene moči, da bi vplivali na 

spremembe v družbi. Vendar vsi ljudje le niso navadni. Obstajajo tudi posamezniki, ki 

zasedajo takšne družbene položaje, da lahko sprejemajo odločitve, ki imajo daljnosežne 

posledice. Kar je Jakob Burckhardt napisal o ''velikih možeh'' lahko večina ljudi reče o svoji 

eliti: ''Oni so vse kar mi nismo.'' (Mills 1997, str. 71). Mills je delil elito na tiste politične, 

ekonomske in vojaške kroge, ki kot dominantne in deloma prekrivajoče se skupine, 

sprejemajo odločitve, ki imajo posledice na nacionalni ravni. Zanje je značilno kroženje oz. 

cirkulacija njenih članov iz enega sektorja v drugega, ki tako utrjujejo svojo moč. Elito moči 

karakterizira organizacijska struktura, s katero pridobiva svoje bogastvo. Po Millsu je elita 

moči managerska reorganizacija premožnih razredov v bolj ali manj enotno plast bogatih 

podjetnikov. Zgornji razred kot celota ne vlada, ampak se izvaja razredno vodenje skozi 

aktivnosti široke palete organizacij in institucij. Voditelji oz. leaderji iz zgornjega razreda se 

združijo z najpomembnejšimi zaposlenimi v organizacijah, ki jih vodijo in tako sestavljajo t.i. 
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elito moči. Tudi Nikolai Bukharin je že leta 1929 napisal v svojem delu ''Imperialism and 

world economy'', da je takratna državna oblast nič več kot podjetje z ogromno močjo, ki ga 

vodijo iste osebe, ki zasedajo vodilne položaje v bančništvu in sidikatih (Dogan 2003, str. 1).  

 

Glede na njihovo področje delovanja delimo elite na tri segmente: politična elita, ekonomska 

elita in kulturna elita. Za vse tri je značilno, da gre za skupine ljudi, ki so jim skupne določene 

fizične, osebnostne, intelektualne in druge lastnosti, s pomočjo katerih vladajo večini v 

družbi. Skupaj s temi lastnostmi jim pripisujemo tudi visok družbeni položaj, prestiž, status in 

moč (Dobovšek 2008, str. 241). 

 

2.2 Kriteriji delitve elit 

 

Kot je razvidno iz dosedanje obravnave elit, sta pri pojmovanju slednjih pomembna dva 

kriterija:  

 kriterij posedovanja moči, ki pomeni sposobnost obvladovanja družbe, in  

 kriterij odličnosti oz. posedovanje vrhunskih znanj in talentov (Tomšič 2008, str. 20).  

 

Medtem, ko se prvi kriterij nanaša na oblastno in politično elito in proti-elite (opozicija, 

voditelji sindikatov in organizacij delodajalcev ter politično angažirani intelektualci), ima 

drugi kriterij osrednjo vlogo na področjih kot so kultura, šport, znanost, umetnost, itd. Na teh 

področjih je pomembna kreativnost, inovativnost, teoretično znanje, ki so osnova za 

intelektualno aktivnost. Tako ločimo med ''elito moči'' in ''elito znanja'', ki nista ločeni, ampak 

sodelujeta, da se doseže stabilna družbena ureditev. Tako Tomšič pravi, da: »elita začne 

stopati na pot propada tedaj, ko pri rekrutaciji na najodgovornejše položaje zavlada inercija, 

se pravi, da namesto sposobnosti stopijo v ospredje drugi kriteriji, denimo družinska ali 

klanovska pripadnost« (ali pa strankarske vezi, zaradi česar vidimo v naši politiki že 20 let 

iste obraze) (Tomšič 2008, str. 20).  

 

Koncept moči mnogi avtorji povezujejo tudi s konceptom vpliva. In sicer pomeni vpliv 

sposobnost posameznikov ali skupin, da dosežejo svoje namere, ki se kažejo kot doseganje 

željenih razultatov skozi procese odločanja. Iz te definicije je razvidno, da sta si pojma moči 

in vpliva zelo podobna in je meja med njima zelo tanka. Pomembna razlika pa je ta, da se 

termin vpliva uporablja za označevanje tistih praks, ki potekajo preko neformalnih kanalov, 
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kot so razni pritiski vplivnih posameznikov in lobiranje, medtem ko poteka izvajanje moči 

preko formalnih mehanizmov kot je zakonodaja, itd. (Tomšič 2002, str. 12). 

  

2.3 Temelji in avtonomija elit 

 

2.3.1 Temelji elit 

 

Elite lahko nenazadnje opredelimo tudi kot ljudi, ki se nahajajo na vrhu struktur vpliva in 

imajo ogromno moč, ki temelji na njihovem nadzoru nad resursi. Resursi so stvari, ki so 

omejene; ki vplivajo na življenja ljudi; ki si jih ljudje želijo ali jih potrebujejo; po katerih je 

povpraševanje večje od ponudbe. Delimo jih na: 

 resurse fizične prisile, 

 organizacijsko-administrativne resurse, 

 simbolične resurse, 

 materialno-ekonomske resurse, 

 psihološko-osebnostne resurse (Etzioni-Halevy 1993, str. 94). 

 

Etzioni-Halevyjeva delitev pozna poleg elit tudi sub-elite, ki zasedajo srednje vrste struktur 

moči in so neke vrste vice-elite (npr: srednji management večjih podjetij, voditelji manjših 

družbenih gibanj, itd.); in javnost, ki zaseda najnižje položaje, vendar ni popolnoma brez moči 

(Etzioni-Halevy 1993, str. 94). 

 

Glede resursov je treba poudariti še dejstvo, da so med seboj povezani in se pogosto 

uporabljajo v različnih kombinacijah, saj je praksa pokazala, da so na primer politične elite 

istočasno tudi ekonomske in/ali kulturne. Takšni primeri so prisotni tako v starih 

demokracijah, kot v postsocialističnih družbah. V ZDA so bogati podjetniki, povezani v razna 

interesna združenja, oz. lobije, pridobili velik vpliv na politične odločitve. Nenazadnje 

prihajajo njihovi voditelji prav iz vrst ekonomske in kulturne elite. Za nekatere 

postsocialistične družbe, kot je tudi Slovenija, pa je značilno, da si je stara nomenklatura, 

politična elita, v času tranzicije, s pomočjo lastninjenja nekdanjega skupnega premoženja, 

prisvojila nadzor nad večino ekonomskih resursov. Danes pa obvladujejo, tudi s pomočjo 

zvez iz bivšega režima, tudi medije in šolstvo (Tomšič 2002, str. 231). 
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2.3.2 Avtonomija elit 

 

Dejstvo je, da prihajajo resursi iz istega vira in da nekatere elite nadzirajo več resursov kot 

druge in so zato bolj vplivne. Prav zato avtonomija elit ne more biti absolutna, ampak samo 

relativna. Elito ali sub-elito smatramo kot relativno avtonomno takrat, ko in čeprav so nekateri 

njeni resursi pod kontrolo zunanjih sil, ima še vedno velik del resursov, ki jih ne morejo 

kontrolirati zunanje sile, ali so lahko le deloma pod kontrolo zunanjih sil. Prav tako se smatra 

ekonomska ali kulturna elita kot relativno avtonomna, ko je njena avtonomija signifikantno 

večja od avtonomije enakih elit v nedemokratičnih režimih. Avtonomija elit je pomembna 

značilnost le-teh, ker je tesno povezana z demokracijo. Drugače povedano, avtonomija neke 

elite od drugih elit in relativna avtonomija od države, s katero elita nasprotuje in omejuje moč 

vlade, je najpomembnejša zahteva za demokracijo (Etzioni-Halevy 1993, str. 98-101).       

 

2.4 Elite in socialni kapital 

 

Socialni kapital lahko pojmujemo kot: »sposobnost posameznikov, da si preko mobilizacije 

kontaktov, ki jih imajo skozi članstvo v različnih socialnih strukturah in omrežjih, izboljšajo 

položaj v družbi« (Tomšič 2002, str. 118). Tako lahko posamezniki ali skupine, svoje 

organizacijske potenciale, ki temeljijo na visoki stopnji medsebojnega zaupanja in gosto 

razpredenih omrežij, uporabljajo v zasebne in nelegitimne namene z vidika ''občega dobrega''. 

V takem primeru govorimo o negativnem socialnem kapitalu. Primer so združbe organizirane 

na klanovski način oz. elite. 

 

Za razvoj socialnega kapitala je ključnega pomena vrsta družbene ureditve. Za avtoritarne, 

totalitarne režime velja, da vladajoča elita vzdržuje oblast preko obvladovanja vseh 

najpomembnejših družbenih resursov. Posledice oblastnega nadzora se odražajo v upadu 

medosebnega zaupanja ter oslabitvi omrežij na katerih temelji socialni kapital. Slednji je v 

takšnih razmerah izrazito partikularistično naravnan, saj je omejen na ekskluzivna omrežja, 

običajno rekrutirana na sorodstveni ali prijateljski osnovi, zaradi česar ne deluje kot integrator 

državljanov v kontekstu javnega delovanja. Tudi v demokratičnih ureditvah lahko slabo 

delovanje državnih institucij oz. politične elite, ki je posledica inercije ali rezultat 

preračunljivosti njihovih nosilcev, povzroči nezaupanje državljanov v zaščito njihovih pravic. 

To vzpodbudi mnoge, da iščejo svoje pravice mimo legitimnih postopkov, torej preko 

plačevanja, kar spodbudi korumpiranost javnih uradnikov. Takšna praksa generira negativen 
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socialni kapital, oz. norme in omrežja, ki omogočajo opravljanje koruptivnih aktivnosti. 

Širjenje njihovega obsega pomeni stalno krepitev takšnih omrežij in razvoj klientelizma in 

nepotizma, saj njihovi nosilci na ključna mesta rekrutirajo lojalne posameznike (Tomšič 2003, 

str. 39).   

 

 

3. NEFORMALNE MREŽE IN KONTAKTI 

 

 

Pojem elite je tesno povezan tudi z neformalnimi mrežami, saj slednje običajno sestavljajo 

prav pripadniki elit. Neformalno mrežo definiramo kot skupino ljudi, ki jo na različne načine 

povezujejo podobni interesi. Običajno imajo ljudje z enako ali podobno izobrazbo, ali 

prihajajo iz iste stroke, podobne interese in zato ostanejo med seboj povezani, da podpirajo 

tako te interese, kot drug drugega, kadar je to potrebno. Primer take mreže je ''old boys 

network'' v Veliki Britaniji. Njeni člani so bili študenti elitne šole in sedaj zasedajo visoke 

položaje v poslovnem in političnem svetu. V Južni Koreji delujejo t.i. ''univerzitetne mreže'', 

katerih člani so študirali na isti univerzi, in zato čutijo dolžnost pomagati drugim bivšim 

sošolcem, na primer pri zaposlovanju, promoviranju poslov, itd. Podobna mreža ljudi, ki so 

tesno povezani in si nudijo vzajemno pomoč obstaja tudi v Rusiji. Sestavljajo jo ljudje, ki so 

bili na visokih položajih v Komsomolu. V Sloveniji se ta izraz uporablja za mrežo 

pomembnežev, ki so zasedali pomembne politične položaje že v prejšnjem režimu, kar jim je 

tudi omogočilo pridobiti precejšnjo veljavo v sedanjem poslovnem svetu (Dobovšek 2008, str. 

234). Sam izraz neformalne mreže ima drugod po svetu tudi druga imena. In sicer se 

uporabljajo za označevanje istega pomena tudi kontakti, elite, interesne skupine, neformalne 

skupine, itd., ki jih bomo spoznali v nadaljevanju (Dobovšek in Minič 2005, str. 39). 

 

Dejali smo, da se ljudje povezujejo v neformalne mreže zato, da bi lažje uresničili svoje 

interese, oz. cilje. Te interese, ki so lahko ekonomski ali ne, dosežejo z manipuliranjem 

političnih strank v času volitev, z lobiranjem ali s financiranjem strank. Do politikov stopijo 

lahko sami ali preko t.i. kontaktov, ki so znanci politikov ali lobisti. Z njihovo pomočjo 

poskušajo vplivati na politične  odločitve (Dobovšek 2008, str. 235). 
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3.1 Definicija neformalnih mrež in kontaktov 

 

Potrebno je torej ločiti med: 

 neformalno mrežo: je neformalen krog ljudi, ki so sposobni in imajo voljo pomagati 

drug drugemu, ker imajo od takšne povezave korist. Zato stremijo k ohranitvi 

neformalne mreže in spoštovanju njenih pravil, neupoštevanje slednjih pa pomeni 

izločitev iz mreže; in 

 kontaktom: je oseba, ki ima možnost in je tudi pripravljena pomagati posamezniku, 

ker bosta oba imela od tega korist. Gre za vzajemen odnos daj-dam, kjer eden čuti 

dolžnost do drugega, oz. si usluge vračata, sicer posameznik izgubi kontakt. Kontakt 

je lahko tudi član neformalne mreže ali pa ne (Grodeland Berit 2005, str. 3).  

 

Razlika med kontakti in neformalnimi mrežami je ta, da so lahko kontakti zelo vplivne osebe, 

kadar imajo na voljo finančne vire ali druge resurse. Neformalne mreže pa delujejo kot 

skupina, in so tako bolj vplivne in močne, kot če bi delovali kot posamezniki (Grodeland Berit 

2005, str. 3-4). 

 

Neformalne mreže so v bistvu socialne mreže posameznikov in skupin brez določene 

formalne strukture, ki so institucionalizirane preko ustaljenih socialnih praks in norm. Prav to 

jih razlikuje od formalnih mrež. Te strukture držijo skupaj socialni odnosi sorodstva ali 

prijateljstva, ter skupni interesi njenih članov. Člani niso registrirani, omejeni z zakoni ali 

predpisi (kazenski zakonik, ustava), nimajo zakonodajne moči, se ne borijo za oblast, nimajo 

zakonske hierarhije. Imajo pa neformalne zakone, pravila in usmeritve, ki jih postavlja vodja 

organizacije in jih morajo člani upoštevati, sicer so izobčeni. Potrebno pa je poudariti, da 

neformalnih mrež ne smemo v celoti ločiti od formalnih, saj lahko neformalne mreže 

obstajajo znotraj določenih formalnih struktur, kot so na primer mednarodne in regionalne 

organizacije. Pomembna je njihova vloga tako v politiki kot v gospodarstvu, kjer so 

neformalne zveze in poznanstva ključne. Svojim članom prinašajo prednosti, kajti delujejo 

prav na podlagi izmenjave informacij in uslug. Te izmenjave lahko potekajo na sestankih, ali 

v prostem času. Bistvo teh mrež je, da so skrite in ''delujejo v ozadju'' ter da lahko imajo 

veliko vpliva in moči (Dobovšek 2008, str. 245). 

 

Čeprav so neformalne mreže v mnogih državah pridobile slab sloves, predvsem zaradi 

številnih primerov korupcije, ima ta skupina ljudi lahko tudi pozitivne učinke. Preko zakonitih 
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namenov lahko posamezniki ali skupine pridobijo dostop do informacij, pomoč javnih 

uslužbencev, itd. Še več, neformalne mreže lahko pomagajo ustvariti zaupanje in 

profesionalizem v skupnosti. Po drugi strani pa lahko pridobijo ti isti akterji nezakonite 

koristi: nepošteno tekmovanje, konkurenčnost, promocija nezakonitih interesov in/ali 

ustvarjanje korupcije (Grodeland Berit 2005, str. 4). 

 

 

4. INTERESI IN INTERESNE SKUPINE 

 

 

V namen pričujoče magistrske naloge, oz. da bi lažje razumeli in razločevali med zgoraj 

navedenimi pojmi, bomo najprej podali splošno definicijo le-teh, nato pa jih bomo še 

podrobneje predstavili.  

 

In sicer poznamo: 

 Interesno skupino; (organizirana ali neorganizirana) je tista družbena skupina, ki za 

uveljavljanje svojih ali/in širših interesov skuša vplivati na politični proces. 

 Skupino pritiska; je interesna skupina, ki za uveljavljanje svojih interesov uporablja 

pretnjo sankcije (Bibič 1995, str. 4). 

 Lobi; je posameznik ali organizacija, ki deluje na račun drugega z namenom, da 

vpliva na koncepcije ali odločitve javnih oblasti. Če lobi svojo dejavnost prekorači in 

deluje izključno kot politik ali sodeluje samo s simpatizanti, postane tak lobi in 

njegov administrativni aparat skupina pritiska (Lenardič 2001, str. 15).  

 

Ker imajo interesne skupine in lobiji pogosto negativen prizvok, se je Evropska komisija 

odločila uporabiti pojem ''zastopnik interesov''. Današnji jezik namreč uporablja številne 

izraze za opis tega pojava: interesne skupine, skupine pritiska, lobisti, itd., ki opisujejo 

posamezne vidike dejavnosti zastopanja interesov. Torej zaradi zgoraj omenjenega slabega 

slovesa lobista in lobiranja, se je Evropska komisija odločila za uporabo nevtralnih izrazov 

„zastopniki interesov“ in „zastopanje interesov“, da bi poudarila pozitivni pristop do teh 

dejavnosti. Tudi zato Zelena knjiga z dne 3. maja 2006 in Sporočilo z dne 21. marca 2007 

vsebujeta opredelitev zastopanja interesov, ki jo je Komisija obdržala za ravnanje v skladu z 

evropsko pobudo za preglednost, ki pravi, da »pomeni „zastopanje interesov“ vse dejavnosti, 

katerih namej je vplivati na pripravo politik in postopkov odločanja v evropskih institucijah. 
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Ta opredelitev temelji na vsebini dejavnosti, to je vplivanje na pripravo politik in postopkov 

odločanja. Značilnosti organizacije ali posameznika in stvar, za katero se zavzema, torej ne 

določajo, ali sodi v to opredelitev ali ne. Ta namenoma široka opredelitev tako zajema celoto 

organizacij, denimo evropska, mednarodna in nacionalna združenja vseh gospodarskih in 

družbenih sektorjev, zasebna podjetja, odvetniške pisarne, svetovalce za javne zadeve ter 

nevladne organizacije in možganske truste« (Evropska komisija, 2006). 

 

Lenardič je na primer zelo oster do interesnih skupin, skupin pritiska in lobijev, saj pravi, da 

so te skupine ustanovljene s strani izkoriščevalskega razreda oz. elite, kateremu služijo, da 

lahko ostaja na oblasti in da si lahko svojo majavo oblast še utrdi. Svojega pritiska ne izvajajo 

samo v demokratičnih državah, ampak pomagajo temu razredu, da si reši svojo notranjo krizo 

s tem, da izkorišča resurse v drugih državah kolikor se da. S tem pa ne ogrožajo samo razvoja, 

oz. vzpona populacije, ampak ogrožajo tudi druge države, varovanje okolja in celotno 

prebivalstvo planeta (Lenardič 2001, str. 15). Njegove besede nas seveda opozarjajo tudi na 

proces globalizacije, ki ga mnogi imenujejo ''načrt elit za dominacijo sveta'', in številne 

slabosti, ki jih globalizacija prinaša. 

 

 

4.1 Interesi 

 

Neštetokrat smo prebrali, da je demokracija vladavina ljudstva za ljudstvo. Temeljna 

značilnost demokratičnih političnih sistemov je formalna možnost, da v njih ljudje sodelujejo 

v procesih političnega odločanja. V tem sistemu poznajo različne oblike sodelovanja in 

vključevanja ljudi v procese odločanja, ki jih navadno označujemo kot oblike in metode 

neposredne in posredne demokracije (Dahl 1971, str. 1-14). Razlog za sodelovanje v procesih 

političnega odločanja je izražanje lastnih interesov. Interesi so namreč gibalo človeške družbe, 

politični sistem in sprejete odločitve pa predstavljajo družbeni okvir za uresničevanje teh 

interesov. Razen v izjemnih primerih, ko gre za politično zelo vplivne in ekonomsko 

pomembne ljudi, posameznik le stežka uveljavi svoj specifični interes v procesu političnega 

odločanja. Zato se posamezniki s skupnimi ali vsaj sorodnimi interesi, povezujejo in na razne 

načine organizirajo zato, da bi si v danem družbenem kontekstu s sodelovanjem in usklajenim 

delovanjem zagotovili boljše možnosti za uveljavitev in uresničenje svojih specifičnih 

interesov. Tako se ljudje povezujejo v stranke, neformalne mreže, združenja, skupine pritiska 

in tudi v interesne skupine ter lobije (Žagar 1995, str. 51-55) 
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4.2 Interesne skupine 

 

Interesne skupine in lobiranje so pogosto uporabljen termin v sodobni politični znanosti in 

vsakdanji praksi. Kljub temu bomo v nadaljevanju spoznali, da še vedno ostajajo odprta 

nekatera temeljna vprašanja njihovega definiranja in razločevanja od nekaterih drugih pojmov 

(Bibič 1995, str. 4).  

 

4.2.1 Definicija interesnih skupin 

 

Interesna skupina je vsaka skupina, ki poskuša izvajati vpliv na vlado, oblast, zaradi česar jih 

pogosto imenujejmo skupine vpliva (Bibič 1997, str. 119).  

 

Interesne skupine so tiste skupine, ki se oblikujejo zaradi promocije ali zaščite posebnih 

interesov v političnem sistemu. Večina človekovih interesov ima v skrajni vrsti svoj izvor na 

materialnem področju, zato je tudi dejavnost interesnih skupin usmerjena predvsem k 

materialnim elementom zadovoljevanja različnih potreb, kar je temeljna predpostavka tudi 

drugih, nematerialnih, izvedenih interesov. Vendar pa dejavnost interesnih skupin ni 

usmerjena predvsem na gospodarstvo, ampak na politiko. Takšna usmerjenost teh skupin je 

pogojena z dvema osnovnima razlogoma: politika je še vedno prevladujoča avtoritativna sfera 

razdelitve družbenih vrednot; in posebni interesi se s pomočjo politike želijo predstaviti kot 

skupni in splošni, da bi se lažje uresničili. Wilson je tako opredelil interesne skupine kot 

organizacije, ki imajo določeno avtonomijo od vlade ali političnih strank in poskušajo vplivati 

na javne zadeve. Predvsem pa poskušajo vplivati na vlado (oblast), toda v nasprotju s 

političnimi strankami, ne težijo k prevzemu nadzora nad njo, pač pa tako kot stranke služijo 

za povezavo med odločevalci, elito, in tistimi, ki jih te odločitve zadevajo (Brezovšek 1995, 

str. 19-21).  

 

Neko skupino pojmujemo kot interesno skupino takrat, ko slednja na podlagi skupnih stališč, 

postavlja neke zahteve nasproti drugim skupinam v družbi, da bi vzpostavila, ohranjala ali 

pospeševala oblike obnašanja, ki so vsebovane v skupnih stališčih. Interesna skupina je torej 

skupina, ki ima skupna stališča in postavlja neke zahteve nasproti drugim skupinam v družbi. 

Kadar pa postavlja kakršnokoli zahtevo skozi katerokoli institucijo države ali nasproti njej, 

postane politična interesna skupina (Bibič 1981, str. 189-190). 
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Med posebnimi organizacijami, ki posebej poskušajo vplivati na politične odločitve, so tudi 

različne interesne skupine, oz. organizirani interesi na področju fuzionov, holdingov, trustov, 

monopolov in kartelov vseh vrst, ki se nanašajo na tržne in druge interese, ter organizacije za 

kreditno-monetarno področje, prometno gospodarstvo, zavarovalništvo, različne zbornice 

poklicev, različni interesi uradnikov, svobodnih poklicev in pa združenja po branžah 

industrije ter proizvodnje na področju naravnih virov, nafte, rudnikov, jekla, kemije, 

gradbeništva, prehrambene proizvodnje, pa tudi turizma, v ZDA filma, ki delujejo v okviru 

enostavnih združenj s centralističnim karakterjem ali pa različnih združenj, ki zagovarjajo več 

različnih interesov in nimajo tako centraliziranega karakterja. Ta profesionalna združenja so 

industrijske in predvsem trgovske organizacije, skupine pritiska, združenja raznih poklicev pa 

tudi kmečkega lobija. Vse te skupine zastopajo posamezniki, zastopniki interesov (Lenardič 

2001, str. 11).  

 

Pogoj za uspeh interesnih skupin je konsultativna politična kultura. Podlago njihove 

legitimnosti pa predstavlja samoomejevanje teh interesnih skupin zaradi legitimnih interesov 

drugih in  trajnega in skupnega interesa vseh (Bibič 1995, str. 14).   

 

4.2.2 Vrste interesnih skupin 

 

Glede na to, kakšne interese zagovarjajo, delimo interesne skupine na: 

 posebne interesne skupine: zagovarjajo predvsem interese nekih poklicnih skupin in  

 javne interesne skupine: so zasebne, neprofitne nacionalne organizacije, ki se 

zavzemajo za kolektivno dobro, katerega uresničitev ne bo selektivno in materialno v 

korist članov ali aktivistov organizacije. Ta kategorija interesnih skupin priča o 

krepitvi sodobne civilne družbe, se zavzema npr. za uveljavljanje človekovih pravic, 

kakovost okolja, enakost spolov, interesov potrošnikov, itd. (Bibič 1997, str. 118).  

 

V politiki pogosto pojmujejo posebne interesne skupine kot tiste s katerimi se ne strinjamo in 

delujejo v škodo ''ljudstva''. Javne interesne skupine pa so tiste, s katerimi se strinjamo, saj 

govorijo za ''ljudstvo''. Jasno je seveda, da je takšno razlikovanje nesmiselno, saj vse skupine, 

ne glede na to kaj izražajo in obljubljajo, poskušajo predstavljati posebne interese (Brezovšek 

1995, str. 20). 
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Kadar interesne skupine uvrščamo v eno izmed zgoraj navedenih skupin, moramo biti 

pazljivi, saj je razlikovanje na eno ali drugo skupino odvisno od opredelitve ''javnega 

interesa''. Nobena interesna skupina noče biti zaznana kot sebična, ki se zanima le za svoje 

posebne interese, ki bi lahko ali nasprotuje legitimnim interesom drugih skupin in/ali skupnim 

interesom. Istočasno pa je vprašljivo tudi v kolikšni meri interesi, npr. posebnih ekonomskih 

ali socialnih skupin, niso hkrati, ali vsaj v določenem obsegu, v skupnem interesu (Bibič 

1995, str. 6).  

 

Interesne skupine se med seboj razlikujejo tudi po svoji notranji povezanosti in trdnosti, 

organiziranosti in ravni institucionalizacije, naravi in načinu delovanja. Glede na te njihove 

specifične značilnosti poznamo: 

 običajne skupine (npr. plemena, kaste, etnične skupnosti); 

 institucionalne skupine (npr. cerkve in verske skupnosti, vojska, birokracija); 

 zaščitne skupine (npr. sindikati, organizacije delodajalcev, profesionalna združenja); 

 promocijske skupine (npr. trgovinska in industrijska združenja, gospodarska podjetja, 

ekološke skupine in družbena gibanja) (Blondel 1969, str. 79). 

 

Zanimiva je tudi delitev interesnih skupin glede na pogostost sodelovanja teh skupin pri 

procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik. In sicer poznamo: 

 najaktivnejši tip: te interesne skupine nadpovprečno pogosto uporabljajo vse 

aktivnosti lobiranja razen pogajanj (prevladujejo ekonomske interesne skupine); 

 pogajalski tip: so zelo aktivne, poslužujejo se predvsem kolektivnih pogajanj (tudi tu 

prevladujejo ekonomske interesne skupine); 

 nepogajalski tip: uporabljajo različne metode in načine vplivanja na odločevalce 

razen kolektivnih pogajanj (sem se uvrščajo interesne skupine javnega interesa ter 

situacijsko opredeljene interesne skupine) in 

 pasivni tip: so dokaj pasivne in le redkokdaj izvajajo običajne metode in aktivnosti za 

vplivanje na odločevalce (Fink-Hafner 1998, str. 824).  

 

4.2.3 Naslovniki delovanja interesnih skupin 

 

Interesne skupine ne delujejo samo na državne organe. Vse pomembnejši objekt njihovega 

delovanja so javni mediji in politične stranke (npr. vpliv sindikatov na posamezne politične 
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stranke). Oziroma tudi obratno. Internacionalizacija in globalizacija sodobnih družb vse bolj 

poudarja tudi mednarodne in regionalne vladne in nevladne organizacije kot predmet, na 

katerega je usmerjen vpliv nacionalnih in subnacionalnih interesnih skupin. Zlasti velja 

opozoriti na mednarodni nivo delovanja sindikatov, delodajalskih združenj, interesnih 

institucij posameznih političnih strank, raznih ekonomskih interesnih skupin, kot so 

kmetijske, pa tudi Cerkve in verske organizacije, katerih interesno organiziranje in vplivanje 

postaja intenzivno zlasti v postsocialističnih družbah (Bibič 1997, str. 120-121).    

 

4.2.4 Metode delovanja interesnih skupin 

 

Delovanje interesnih skupin je odvisno od notranjih virov moči (materialnih, organizacijskih, 

komunikacijskih, personalnih in simboličnih resursov), od družbenega in političnega okolja, 

njihovega ustavnega in pravnega položaja, tradicije asociacionizma, manj ali bolj naklonjene 

politične kulture in pojmovanja občega interesa (Bibič 1995, str. 8).  

 

Delovanje interesnih skupin moramo opazovati in raziskovati tudi po njihovih metodah. 

Paleta teh sega od:  

 prijateljskega prepričevanja (neposrednega ali posrednega, izrecnega ali 

implicitnega), in navezovanja medsebojnih stikov; 

 vplivanja na javno mnenje; 

 organiziranja stavk in demonstracij; 

 raznih groženj (z ugrabitvijo, ubojem, organiziranjem nemirov); 

 vse do prefinjene ali grobe korupcije in mafijskih zvez (Žagar 1995, str. 57). 

 

Možnosti in praksa uporabe dopustnih in nedopustnih metod v delovanju interesnih skupin, ki 

se često vpletajo v razpite politične škandale in afere, sproža ne le moralno indignacijo do 

sveta skupin pritiska in do lobiranja, marveč tudi njihovo avtoreguliranje s statuti in drugimi 

pravili in etičnimi kodeksi, in pravno reguliranje, ki v demokratičnih pravnih državah skuša 

omejiti takšne pojave (Bibič 1995, str. 9).   

 

Delovanje interesnih skupin lahko tudi delimo na: 

 neposredno: vplivanje na vlado. Interesne skupine lahko delujejo v 

predparlamentarni fazi (konzultacije, kampanje); v parlamentarni fazi (lobiranje, 
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povezovanje, iskanje protiuslug); ali pa v postparlamentarni fazi (npr. pravda pred 

sodiščem) oblikovanja in uresničevanja politik; 

 posredno: vplivanje preko političnih strank in medijev. Včasih interesne skupine 

oblikujejo celo svoje stranke, da bi povečale možnosti vplivanja na oblikovanje 

politik (Brezovšek 1995, str. 32). 

 

Interesne skupine so v večinskih političnih sistemih zaradi specializacije nujne za oblikovanje 

zahtev družbe, medtem ko so v fragmentiranih strankarskih sistemih funkcije strank in 

interesnih skupin mnogo bolj podobne. Predvsem manjše stranke so bolj interesne skupine, 

tam kjer pa obstaja bolj neizoblikovan politični prostor kot na primer v postsocializmu, pa so 

tudi velike stranke bolj sestavljene iz različnih interesnih skupin (Brezovšek 1995, str. 32).  

 

4.2.5 Moč interesnih skupin 

 

Politiki nas često prepričujejo, da ima vsak volivec en glas. Potem pa nas novinarji opomnijo, 

da imajo nekatere skupine ljudi posebno politično težo, oz. več vpliva na politično dogajanje 

kot ostali državljani.  

 

In sicer poznamo tri mehanizme za izražanje moči/vpliva  interesnih skupin/lobijev: 

1. Večina državljanov nima interesa ali volje se udeležiti volitev, kaj šele da bi se 

informirali o dogajanju na politični sceni. Tako interesne skupine poskrbijo za 

informacije (običajno prirejene njihovim interesom), uredijo prevoz na volišča, 

varstvo otrok, itd. 

2. Politiki ne razpolagajo z informacijami o preferencah svoje volilne osnove, ali pa s 

tehničnimi informacijami, ki so nujne za sprejem ustrezne poslovne odločitve. Te 

informacije jim priskrbijo interesne skupine, ki s tem pridobijo naklonjenost 

politikov. 

3. Tretji mehanizem predstavljata neposredno in posredno podkupovanje. Neposredno 

se zaradi visokih kazni manj uporablja. Zato pa je bolj razširjeno in praktično 

posredno podkupovanje. Tako posebne interesne skupine nudijo politikom, ki 

uresničujejo njihove cilje, finančno in drugo podporo; prepričujejo volivce o 

primernosti določenega kandidata in jih vabijo na volitve; zmanjšujejo osebne 

stroške volivcev z nudenjem različnih oblik pomoči (Ferfila 1995, str. 95-96).  
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4.2.6 Interesne skupine in demokracija 

 

Demokracija se je lahko razvila samo na predpostavkah indivudualizma in različnosti, torej na 

predpostavkah pluralnosti in posamičnih prepričanj, vrednotenj in interesov. Demokracija je 

torej tudi verovanje v vrednoto različnosti in delovanje v obrambo te različnosti. Pluralizem 

pa lahko pojmujemo kot obstoj različnih, od države relativno neodvisnih, avtonomnih, 

organizacij in podsistemov. Naloga demokratične družbe je doseči sprejemljivo ravnotežje 

med pravico ljudi, da sledijo svojim interesom in potrebo, da se zaščiti družba od prevlade 

enega ali več interesov. Nekateri avtorji tudi dvomijo, da je mogoče doseči pravi pluralizem, 

kajti praksa je pokazala, da je določeno neravnotežje moči interesnih skupin in elit, stalen 

pogoj, oz. slabost odprte in svobodne družbe (Brezovšek 1995, str. 27). 

 

Interesne skupine so bile dolgo časa nezaželjene. Moderna doba, ki je poudarjala 

posameznika, je vse vmesne oblike med državo in posameznikom videla kot škodljive. V 

liberalnih demokracijah je prevladovalo mnenje, da te skupine niso sprejemljive, ker že s 

samim obstojem kritizirajo idejo vladavine ljudstva prek volitev, ter da njihovo delovanje 

mimo predvidenih mehanizmov in izvajanje posebnih organiziranih pritiskov na zakonodajne 

in izvršilne državne organe, ni v skladu s samopredstavo liberalne demokracije. Tako so 

nekatere države že pred nekaj stoletji zakonsko prepovedale interesna združenja. Na primer v 

Franciji je Le Chapelierov zakon iz leta 1791 prepovedal vse vrste vmesnih teles, leta 1799 pa 

je v Angliji General combination act prepovedal vse stanovske in poklicne zveze. Nasprotno 

pa so se interesna združenja svobodno razvijala v ZDA. Sčasoma so tudi posamezne evropske 

države postopno priznale to obliko združevanja kot vrednoto, predvsem po zaslugi delavskih 

bojev in šele potem, ko interesne organizacije niso več mogle ogroziti temeljev nove družbene 

ureditve (Lukšič 1995, str. 1). Danes so interesna združenja sprejeta kot nujno zlo in priznana 

kot eden stebrov politike in pogoj sodobne demokracije in nadaljne demokratizacije (Bibič 

1997, str. 121), čeprav jim marsikje še vedno očitajo, da s svojim obstojem in delovanjem 

preobremenjujejo politični sistem, najbolj parlament in vlado, ter da ustvarjajo nestabilnost in 

ogrožajo razvoj in ekonomski napredek (Lukšič 1995, str. 2).  

 

Interesne skupine podobno kot stranke služijo za mobilizacijo latentnih in neartikuliranih 

zahtev v družbi in za prenos teh zahtev v državni (centralni) proces odločanja. Na ta način 

skupine filtrirajo in prikrojijo te zahteve na obseg in obliko, ki je prilagojena političnemu 

procesu odločanja. Javno mnenje ne teži k spontanemu samooblikovanju. Interesi in zahteve, 
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ki izhajajo iz njega, in niso mobilizirani, bodo ostali neartikulirani. Interesne skupine s 

filtriranjem zahtev izvršujejo funkcijo izoliranja elite od skrajnih zahtev, tako v kvalitativnem 

kot v kvantitativnerm smislu. Nadalje, z izvajanjem te funkcije izoliranja elitne skupine, 

osvobajajo elito od vsakodnevnih pritiskov javnega mnenja. Ta svoboda je inherentna v 

funkciji vladanja. Elite tako lahko oblikujejo skupine z namenom mobiliziranja podpore zanje 

(Brezovšek 1995, str. 22).     

 

Nekateri avtorji so prepričani, da so interesne skupine škodljive, toda tudi neizogibne. Tako je 

James Madison, ki je govoril o frakcijah trdil, da slednje podžigajo splošni impulzi strasti in 

interesov, ki so v nasprotju s pravicami državljanov ali s skupnimi interesi skupnosti. 

Interesne skupine torej niso nič manj grožnja, kot so izraz svobode, saj bodo ljudje sledili 

svojim interesom, čeprav bo lahko njihovo delovanje škodovalo drugim in mogoče ne bo niti 

v najboljšem interesu države. V primeru, ko vlada ljudem ne dovoli zastopanja lastnih 

interesov, jim odvzame politično svobodo - govorimo o avtoritarnosti. Boljša rešitev je torej 

tista, katero spremlja nevarnost, da poskušajo interesne skupine vplivati na vlado, da bi ta 

uzakonila politiko, ki bi koristila manjšim skupinam na račun splošne javnosti, oz. skupnega 

dobrega. Madison je bil  prepričan, da so interesne skupine ''nujno zlo''. Predvsem pa so 

bistvena sestavina zdrave demokracije, saj so primarno sredstvo posredovanja med 

posamezniki in državo. Interesne skupine so v demokraciji orodje posameznikov, da 

uresničijo posebne in splošne interese na zasebnem in javnem področju. Demokracija v teh 

skupinah pa zahteva, da le-te ne posegajo v individualno integriteto posameznikov kot 

svobodnih bitij, posamezniki pa se prilagodijo ciljem skupine (Brezovšek 1995, str. 23). 

 

Drugi avtorji so precej bolj nezaupjivi do interesnih skupin in trdijo, da te skupine usmerjajo 

javne zadeve k njihovim ozkim interesom, da so družbeni paraziti, in da rušijo zakonodajni 

proces. Lester Thurow na primer ugotavlja, da je mogoče ekonomske probleme rešiti, vendar 

učinkovite interesne skupine to onemogočajo, tako da dosežejo pri vladi, da slednja 

obremenjuje samo preostalo prebivalstvo s kriznimi ukrepi. Everett Ladd jih krivi za 

gospodarske težave, naraščanje potrošnje in inflacijo (Brezovšek 1995, str. 24). Mancur Olson 

pa je ugotovil, da je način delovanja interesnih skupin, glavni krivec vzpona ali padca 

narodov. Meni, da je mogoče doseči hitro gospodarsko rast, kadar so interesi šibko 

organizirani, medtem ko obstoj močnih mrež interesnih skupin povzroča politično 

pozabljivost in počasnejšo gospodarsko rast. Močne mreže interesnih skupin so sestavljene iz 

koalicij ozkih interesov kot so sindikati, podjetniške organizacije, poklicne asociacije, itd. 
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Problem vidi tudi v slabši organiziranosti večjih skupin ljudi, na primer potrošnikov in 

nezaposlenih, ki svoje posamezne člane spodbujajo manj že zaradi svoje velikosti. Vse to 

zaustavlja izvajanje nujnih sprememb, posledica tega pa je zaton naroda (Olson, 1982). 

Podobno ima negativno mnenje o interesnih skupinah tudi javnost. V vseh družbah je le-ta 

čedalje bolj prepričana, da so interesne skupine postale premočne, kar je povezano z 

naraščajočim razočaranjem v vlade. Javnost interesnim skupinam ne zaupa na splošno, vendar 

ceni organizacije, ki javnost zastopajo. Ocenjevanje moči interesnih skupin je zato povezano s 

pozitivnimi ali negativnimi občutki glede teh skupin. Z vidika razuma javnost sprejema 

interesne skupine kot legitimne, z vidika emocij pa jih ali podpira, ali pa vanje dvomi 

(Brezovšek 1995, str. 25).  

 

Ena izrazitejših lastnosti liberalnih demokracij je prav pojav političnih strank in moč 

interesnih skupin oz. organiziranih interesov. Interesne skupine se zato obravnavajo kot 

dopolnilo k procesu odločanja, ki zagotavlja določeno ravnotežje sistema, saj vplivajo na 

stranke, javnost in na vlado. V teoriji je to mogoče, vendar je praksa pokazala, da tega 

ravnotežja ni mogoče doseči. Interesne skupine namreč vedno tekmujejo s strankami za 

pozornost vlade, včasih pa stranke celo nadvladujejo. Glavni stebri družbenih interesov se v 

različnih obdobjih lahko dopolnjujejo ali si konkuruirajo: sindikati, kmeti, cerkve, industrijski 

interesi, itd. Okoli teh močnejših predstavnikov organiziranih interesov se zbirajo tudi številni 

posebni interesi, ki branijo družbenoekonomski položaj svojih članov, ali pa poskušajo 

uveljaviti posebne cilje (Brezovšek 1995, str. 25).   

 

Na kratko lahko povzamemo tako različna mnenja o interesnih skupinah z navajanjem mnenja 

dveh velikih političnih mislecev, Rousseauja in Madisona. Medtem, ko jih Rousseau 

naravnost zavrača, jih Madison sprejema kot nujno zlo. In sicer je prvi interesne skupine 

pojmoval kot samo negativno usmerjeno menifestacijo parcialne volje, drugi pa kot grožnjo 

stalnim in skupnim interesom skupnosti. Oba pa nato trdita, da če se jim ni mogoče izogniti, 

naj bodo te vsaj čim bolj številčne, tako da bi z vzajemnim nadzorovanjem ter omogočanjem 

oblikovanja politike v skupno dobro, same omejile svoje delovanje na zmanjševanje 

skupne/javne volje. Drugače povedano, imajo interesne skupine negativne in pozitivne učinke 

(predvsem v politiki). Negativna stran interesnih skupin je, da omogočajo prevlado 

ekonomskih in z resursi bogatejših družbenih skupin nad šibkejšimi ter korupcija. Pozitivna 

dejanja teh skupin pa so, da omogočajo sprejem kvalitetnejših odločitev, saj sporočajo 

odločevalcem svoje želje, argumente in informacije (Fink-Hafner 2007, str. 12).     
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4.2.7 Vloga interesnih skupin v sodobni družbi 

 

V sodobnih družbah igrajo interesne skupine dvojno vlogo: so dejavnik upravljanja in 

demokracije. Širijo prostor za politično udeležbo in s tem zmanjšujejo politično odtujitev ter 

posredujejo političnemu sistemu tudi tiste interese, ki bi sicer ostali neuslišani. S svojim 

strokovnim potencialom nudijo boljšo strokovno podlago odločanja in s tem krepijo kvaliteto 

dela odločevalcev. Javne interesne skupine tudi osveščajo javnost o skupnih družbenih 

problemih. Čeprav so lahko nosilci konfliktne politike, je tudi res, da prispevajo k integraciji 

družbe. Ta bi namreč bila še bolj anomična, če bi jo sestavljali samo posamezniki (Bibič 

1995, str. 14).  

 

Na splošno lahko trdimo, da je za sodobno družbo značilno naraščanje števila interesnih 

skupin, ki se zelo hitro menjajo, nastajajo in izginevajo, ko dosežejo svoj cilj. Poleg tega 

razvoj nudi danes ljudjem možnost, da postanejo bolj izobraženi, bogatejši, zaradi česar se 

bolje zavedajo lastnih interesov. Tako se v družbi pojavljajo novi interesi, ki ljudi združujejo 

v skupine. Ko se pojavi nek problem, ki skupino ovira, se ta skupina krepi in si želi med 

drugim tudi političnih sprememb. Interesne skupine pridobijo velik elan in moč posebno 

takrat, ko nekaj ali nekdo škoduje večji množici ljudi. Lahko se celo zgodi, da postanejo 

politične skupine. In kot smo že dejali v prejšnjem poglavju, je prisotnost interesnih skupin, 

skupaj s političnimi strankami, ena od značilnosti liberalnih demokracij. Seveda pa je razvoj 

teh skupin odvisen od političnega sistema neke države, ter od demokratizacije neke družbe, ki 

povečuje kvaliteto, količino in raznolikost teh skupin (Dobovšek 2008, str. 242). 

 

Pomembna značilnost sodobnih družb je, da so interesne skupine funkcionalno ali strukturno 

povezane, ter da razvoj zahteva njihovo funkcionalno diferenciacijo. Politične stranke imajo v 

slednji svoje specifične funkcije (npr. selekcija in nadzor politične elite), interesne skupine pa 

so kanali interesne intermediacije, preko katerih se uveljavljajo interesi množice asociacij 

sodobne družbe (Bibič 1997, str. 119-120).        

 

V 21. stoletju, ko postajajo sodobne družbe družbe organizacij, postajajo interesne skupine oz. 

organizirani interesi, ključni za razumevanje in oblikovanje sodobnih političnih procesov, 

tako da dobivajo interesne skupine eno izmed glavnih mest v sodobni politični znanosti (Bibič 

1997, str. 116).  
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V Sloveniji pa so interesne skupine pomembne tudi zaradi njihove dejanske in potencialne 

vloge v upravljanju in demokratizaciji slovenske družbe in njenem vključevanju v EU ter 

ostali mednarodni prostor (Bibič 1995, str. 4). 

 

In sicer so razlogi za vedno večji pomen interesnih skupin naslednji: 

 Družba postaja vedno bolj asociacijsko gosta, zaradi naraščanja števila in 

kvalitativne diferenciacije interesnih združenj, pa tudi kompleksnejša. 

 Hiter vzpon javne interesne skupine, predvsem zaradi novih socialnih gibanj. 

 Novejše razprave o civilni družbi so poudarile vlogo prostovoljnih združenj in 

neodvisnih medijev za demokracijo. 

 Vzpon t.i. tretjega sektorja, neprofitnega sektorja in nevladnih organizacij. 

 Internacionalizacija sodobne politike, saj se veča vloga interesnih skupin, ki delujejo 

na transnacionalni ravni, predvsem na ravni EU. 

 Nov val demokratizacije na prelomu 80-ih in 90-ih let 20. stoletja je pospešil ali 

ustvaril in še ustvarja nove pogoje za interesno organiziranje v postsocialističnih 

demokracijah in drugod (Bibič in Graziano, 1994). 

 

4.2.8 Položaj interesnih skupin v sodobni družbi 

 

Za sodobno politično znanost velja, da obstaja med državo in družbo t.i. intermediarna sfera, 

ki jo tvorijo interesne skupine in politične stranke. Glede na to kako se interesne skupine 

vključujejo v politični proces oz. uveljavljajo v državi, poznamo dva modela: 

 Model kompetitivnega pluralizma; ta model predvideva, da se interesne skupine 

borijo za uresničitev svojih interesov v političnem procesu, tako da od zunaj 

pritiskajo na državo/državne organe, da bi slednji vsaj na dolgi rok te interese tudi 

pravično uveljavili. 

 Model korporativnega pluralizma; pa obravnava interesne skupine kot 

institucionalizirane akterje političnega odločanja. Državni organi so odprti do 

zunanjih vplivov in pritiskov interesnih skupin in jih tudi bolj ali manj formalno in 

obvezno vključujejo v pripravo političnih odločitev (predvsem ekonomske interesne 

skupine dela in kapitala) (Bibič 1995, str. 10). 
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Na splošno velja, da je položaj interesnih skupin različen od države do države in se sčasoma 

spremeni. Kljub temu so se skozi čas pojavljali določeni trendi. V 50-ih in 60-ih letih 

20.stoletja je vladal pluralizem, ki mu je sredi 70-ih sledil neokorporativizem. Zaradi številnih 

kritik prvega in delnih samokritik drugega, se je pojavila želja po nekem ravnotežju med 

obema smerema. Ravnotežje je po eni strani izražalo erozijo korporativistične prakse, ki je 

bila primorana popustiti pritiskom tržne logike svetovne ekonomije, ki krepi marketizacijo in 

pluralizacijo tudi na ravni EU, po drugi pa večje možnosti uveljavitve neokorporativistične 

prakse v postsocialističnih demokracijah. Slednje velja tudi za Slovenijo, v kateri obstaja 

tradicija korporativistične ideje (Lukšič, 1994). V zadnjem času pa se uveljavlja t.i. pristop 

političnih omrežij (angl. policy networks), ki je nekakšna alternativa pluralizmu, marksizmu 

in korporativizmu. Ta pristop se osredotoča na civilnodružbene in druge intermediarne 

organizacije, vplivne posameznike in državne organe, ki sodelujejo pri oblikovanju politik 

nekega področja in nato vplivajo na uresničitev teh politik (Bibič 1997, str. 122). 

 

 

5. LOBIRANJE 

 

 

5.1 Definicija lobiranja in lobijev 

 

Interesne skupine uporabljajo različne poti in načine, da bi uveljavile svoje interese v procesih 

odločanja v družbi. Njihov glavni cilj je vplivati na tiste institucije in posameznike, ki so 

ključni za oblikovanje in sprejemanje določene odločitve. Njihovo delovanje je zelo pogosto 

zakulisno in javnosti skrito, tako da ga je včasih težko zaznati in opazovati. Takšno delovanje 

interesnih skupin v političnem procesu opredeljujemo kot lobiranje (Žagar 1995, str. 56).  

 

Fink-Hafnerjeva lepo povzema različne avtorje in pravi, da je lobiranje vplivanje na 

zakonodajalce, posameznike ali zakonodajni organ kot celoto, v korist svojih interesov, kar 

pomeni, da slednji glasujejo za ali proti sprejetju nekega zakona ali vladne odločitve (Fink-

Hafner 2007, str. 18) . 

 

Tudi lobiranje, tako kot interesne skupine in elite ima različne definicije in pomene. Beseda 

lobiranje izvira iz termina ''lobi'' (angleško ''lobby''), ki ima izvor v latinski besedi ''lobia'' - 
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tako so imenovali preddverje v rimskem senatu, kjer je nedvomno potekalo veliko političnih 

pogovorov in dogovorov. Sodobna raba izraza izvira iz ZDA. Žena tedanjega predsednika 

Ulyssesa S. Granta (1869-1877) naj bi namreč soprogu omejevala kajenje v Beli hiši, ki je 

zato hodil kadit svoje cigare v bližnji hotel Willard, kjer je v lobiju popil še viski. Senatorji, ki 

so ga želeli nagovoriti, oz. ga pridobiti za kakšen svoj projekt, so se mu pridružili v tem 

prijetnem okolju in tako se je za to obliko komunikacije začel uporabljati izraz ''lobiranje'' 

(Gueguen 2007, str. 1). V angleščini beseda lobby označuje hodnik ali sobo, ki služi kot 

čakalnica za goste in tudi veliko halo v zgradbi parlamenta, skupščine ali drugega oblastnega 

telesa, ki je dostopna javnosti. In prav v teh prostorih lobisti lobirajo člane parlamenta, vlade 

in državne uradnike ter jih skušajo prepričati, da podprejo njihove specifične interese in 

sprejmejo ali ne določeno odločitev (Žagar 1995, str. 58). V Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika tako na primer piše, da je lobi: »neformalna skupina ljudi, ki si prizadeva uveljaviti 

svoje politične interese« (Slovar slovenskega knjižnega jezika 1994, str. 501).  

 

Ena od klasičnih opredelitev pojma lobiranja pravi, da je lobiranje glede na funkcije, ki jih 

opravlja (kot bomo videli v nadaljevanju), tudi stimulacija in prenos komunikacije, s katero 

nek interesni subjekt (ne državljan kot posameznik) deluje v svojo korist, usmerjen na vladne 

odločevalce, z upanjem vplivati na njihove odločitve. Torej je lobiranje bolj proces in 

sredstvo kot pa organizacija (Fink-Hafner 2007, str. 19).  

 

V raziskavah in praksi v EU vse pogosteje naletimo na pojmovanje, da je v tem okolju 

lobiranje tudi, če ne kar predvsem, zbiranje koristnih informacij tam, kjer se odločitve 

pripravljajo, oblikujejo in izvajajo (Gueguen 2007, str. 1).  

 

Fink-Hafnerjeva pravi, da je lobi tudi interesna skupina, ki je pooblastila svojega 

predstavnika, oz. najela nekoga (lobby-agent), da bi neposredno zastopal interese lobija v 

komunikaciji s političnimi odločevalci (Fink-Hafner 2007, str. 16). Drugače povedano, so 

lobiji samo tiste interesne skupine, ki imajo vložek v procesu oblikovanja politik, se zanj 

aktivno potegujejo v komunikaciji z oblikovalci javnih politik, hkrati pa nimajo cilja priti na 

oblast. Sinonimi take definicije so tudi skupine pritiska, organizirani interesi, politične 

skupine, itd. Bibič pa opozarja, da je treba termin lobi razlikovati od interesne skupine, saj 

pomeni lobi posameznika ali organizacijo, ki deluje v interes nekoga drugega, s ciljem 

vplivati na koncepcije ali odločitve javnih oblasti (Bibič 1995, str. 12).  
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S takšno opredelitivijo pojma lobiranja se strinja tudi v Sloveniji leta 2011 sprejet Zakon o 

integriteti in preprečevanju korupcije, ki pravi tako: »'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...Lobiranje je vsak nejavni stik lobista z lobirancem, ki ima namen 

vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej navedenih odločitev« (Komisija za 

preprečevanje korupcije, 2011).    

 

Lobisti so ljudje, ki lobirajo. Lahko so člani določene interesne skupine ali združenja, 

običajno pa so posamezniki ali profesionalne agencije, pisarne, ki jih interesne skupine in 

združenja najamejo, da zastopajo in uveljavljajo specifične interese te interesne skupine v 

procesu političnega odločanja (Žagar 1995, str. 58). 

  

Eno izmed bolj poljudnih definicij lobiranja lahko najdemo na medmrežju in je nekakšna 

zmes zgoraj navedenih definicij. Ta pravi, da je lobiranje demokratični proces nejavnega 

vplivanja civilne družbe na odločevalce. Demokratičen je zato, ker je temelj demokracije 

nujnost vpliva državljanov na tiste, ki jim je bila zaupana naloga odločanja (odločevalci) v 

skupnem imenu. Suverenost odločanja ni omejena samo z občasnimi volitvami, ampak s 

pravico neposrednega uveljavljanja interesov. Proces lobiranja je tisti del vplivanja na 

odločevalce, ki se odvija med lobistom in odločevalcem, skrit pred očmi javnosti. Vplivanje 

prek medijev, javnih pisem, govorov na javnih prireditvah, torej ni del procesa lobiranja. 

Civilna družba je v tem kontekstu mišljena kot del laične javnosti, ki nima atributa 

odločevalca. To so torej pravne in fizične osebe, katerih interesi niso enaki interesom 

posameznih religij oziroma interesom odločevalcev samih. Lobiramo lahko vse odločevalce 

na vseh ravneh odločanja, razen sodne veje oblasti. Lobiranje lahko ureja specialni zakon, 

lahko pa tudi ne. V Sloveniji na primer lobiranje ureja Zakon o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Ur.l. RS, št. 45/2010, 26/2011 ter 43/2011). Register lobistov v Sloveniji od 5. 

decembra 2010 dalje vodi Komisija za preprečevanje korupcije. Ker je lobiranje tako 

elementrani del vsake demokracije ima tudi preprost etični kodeks (Code of Conduct). 

Kodeks so leta 1996 podpisali predstavniki lobistov in Evropska unija (Wikipedija, 2013). 

 

Na spletnih straneh EU na primer piše, da je lobist oseba, katere delovanje je usmerjeno v 

vplivanje na politično in administrativno odločanje. Termin lobist izvira iz besede ''lobby'' – 
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vhodno območje ali hala v Parlamentu, kjer lahko lobisti srečujejo politike (Evropska unija, 

2013). 

 

5.2 Vrste lobijev 

 

V literaturi zasledimo naslednje skupine/zvrsti lobijev: 

 lobi delodajalcev oz. ''biznisa''; 

 delavski lobi oz. sindikati; 

 poklicna združenja; 

 državljanske skupine, ki delujejo v prid pravic določenih družbenih skupin in živali; 

 organizacije posebnih delov populacije (vojni veterani, organizacije upokojencev 

itd.); 

 cerkvene in druge religiozne skupine; 

 izobraževalne, rekreacijske, kulturniške skupine, itd. (Fink-Hafner 2007, str. 16). 

 

5.3 Področja delovanja lobijev 

 

Čeprav je pojem lobiranja vezan predvsem na politično delovanje, je ta pojav prisoten na vseh 

področjih javnega in zasebnega delovanja, še posebej v gospodarstvu. Danes lahko govorimo 

o lobiranju v gospodarstvu (o poslovnem lobiranju), o lobiranju v kulturi, umetnosti in celo 

športu. Lobiranje najdemo načeloma povsod tam, kjer sprejemajo pomembne odločitve, kjer 

se križajo različni, pogosto nasprotni interesi in kjer gre za delitev ali prerazporeditev 

premožanja in večjih vsot denarja. Lobiranje je danes dejavnost, s katero se profesionalno 

ukvarja vse več ljudi. Lobist je zdaj priznan poklic, kar dokazujejo tudi številna poklicna 

združenja na nacionalni in evropski ravni. Seveda pa ostajajo mnogi glede tega poklica še 

vedno skeptični (Gueguen 2007, str. 2). 

 

5.4 Strategije lobiranja 

 

Strategije lobiranja so različne, na splošno pa jih lahko delimo v dve veliki skupini: 

 notranje lobiranje: tu gre za prizadevanje, da lobiji in lobisti navežejo in ohranijo čim 

tesnejše stike z oblikovalci politike. Tako skušajo doseči svoj vpliv na oblikovanje 
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zakonov in drugih predpisov, na distributivne in redistributivne ukrepe, na davke, 

carino, socialno in zdravstveno politiko, itd.;  

 zunanje lobiranje: tu ne gre za neposredne kontakte z državnimi organi, temveč za 

posebno vplivanje preko njihove ''volilne baze'' bodisi z mobilizacijo določene skupine 

volivcev ali s finančno podporo (Bibič 1995, str. 13). 

 

5.5 Funkcije lobiranja 

 

Med ključne funkcije lobiranja štejemo: 

 pretok vpliva med vlado in vladanimi; 

 transformacijo ekonomske moči v družbeno in politično moč; 

 vnašanje inovacij oz. iskanje ravnovesja med stabilnostjo in spremembo javnih politik; 

 oblikovanje zahtev aktualnega ali potencialnega članstva interesnih skupin oz. lobijev; 

 krepitev identifikacije državljanov s političnim sistemom (krepitev legitimnosti 

političnega sistema); 

 politična socializacija (še posebej razvoj političnih veščin, pridobivanje voditeljskih 

izkušenj) (Fink-Hafner 2007, str. 11). 

 

5.6 Lobiranje in demokracija 

 

Lobije in lobiranje poznajo vse sodobne demokracije. Obe vrsti pojavov sta nepogrešljivi 

sestavini demokratičnega oblikovanja in izvajanja javnih politik. Res je tudi, da posvetovanje 

političnih odločevalcev z interesnimi skupinami ter vplivanje interesnih skupin na odločanje 

političnih institucij, lahko prispeva k večji demokratičnosti in kvaliteti odločanja, kar je tudi 

zaželjeno. Vendar praktične izkušnje z lobiranjem opozarjajo tudi na zlorabe in 

podkupovanja, oz. na nezaželjene vzorce obnašanja v politiki (Fink-Hafner 2007, str. 8). Na 

lobiranje so v večini držav sprva gledali negativno in odklonilno. Sčasoma pa se je njihovo 

stališče spreminjalo in danes je lobiranje sprejeto kot normalen in celo nujnen del političnega 

procesa. Dejavnost lobiranja ni omejena le za posamezne nacionalne države, ampak se širi 

tudi v različne mednarodne organizacije ter zlasti v okviru mednarodnih ekonomskih 

integracij. Kljub temu se stalno pojavljajo kritike, češ da velik vpliv različnih organiziranih 

interesov in lobiranje lahko sprožita vrsto deviacij v demokratičnem političnem sistemu. Še 
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več, da lahko predstavljata grožjo uresničenju temeljnega demokratičnega principa o oblasti 

ljudstva (Žagar 1995, str. 60). 

 

5.6.1 Razlike pri lobiranju v starih in novih demokracijah 

 

Stare demokracije so potrebovale kar nekaj časa, da so oblikovale osnovna pravila, ki urejajo 

to področje. Dejali smo, da so v starih demokracijah na lobiranje sprva gledali s sumničenjem. 

Sčasoma se je to nezaupanje zmanjšalo in so lobiranje sprejeli kot normalno dejavnost in 

nujno sestavino političnega procesa. Posamezniki se namreč povezujejo v različne interesne 

skupine in/ali lobije ter združenja, da bi v političnem procesu uresničili svoje specifične 

cilje/interese. Tako poskušajo z raznimi metodami, včasih tudi dokaj vprašljivimi, vplivati na 

odločevalske procese v raznih institucijah političnega sistema, tako na lokalni kot centralni 

ravni oblasti in tudi federalni ravni v nekaterih državah (npr. ZDA) (Žagar 1995, str. 61). 

 

Nasprotno kot v starih demokracijah se v novih pojavlja izrazito pomanjkanje podatkov in 

raziskav o interesnih skupinah in lobiranju. Prisotni so samo nekateri prispevki o tranzicijskih 

procesih in demokratizaciji v postsocialističnih vzhodno in srednjeevropskih državah, ki vsaj 

deloma proučujejo in evaluirajo organizirane interese v teh družbah in kakšno vlogo imajo 

slednji v političnih procesih. Proučuje se predvsem vloga koncepta, struktur in subjektov 

civilne družbe ter njihova vloga v procesu tranzicije in utrditve demokracije v teh državah 

(Bibič 1994, str. 43-71). Seveda je potrebno poudariti dejstvo, da so gospodarske in politične 

razmere v teh novih demokracijah zelo različne, zaradi česar je vsako posploševanje 

ugotovitev študij o interesnih skupinah in lobiranju na vse nove demokracije nemogoče in 

nesmisleno (Žagar 1995, str. 61).   

 

Ko je ob podpori mednarodne skupnosti in zahodnih demokracij propadel vzhodni blok in z 

njim socializem v Evropi, so postsocialistične države sprejele na videz popolne demokratične 

politične sisteme zahodnih držav (z ustreznimi popravki in prilagoditvami), kot model za 

ustavne reforme in uvajanje demokratičnih institucij v teh državah. Žal pa so pozabili na 

dejstvo, da ti idealni demokratični politični sistemi v starih demokracijah ne delujejo kot je 

normativno določeno, saj tudi za slednje velja dihotomija med ustavno opredeljenim 

normativnim sistemom ter dejansko realnostjo. Obenem naj dodamo tudi, da pravni sistemi 

starih demokracij področje lobiranja urejajo le deloma (Žagar 1995, str. 62).  
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V novih demokracijah se demokratične institucije, politična kultura in tradicije šele razvijajo. 

Ta proces pa otežuje stari državni aparat, ki ga novi režimi, zaradi pomanjkanja kadrovskih in 

finančnih potencialov, niso mogli v celoti zamenjati. Zato je razkorak med normativnim in 

stvarnim, večji kot v starih demokracijah. Politični procesi in odločanje pa so pogosto v rokah 

formalnih, predvsem pa neformalnih centrov moči (Žagar 1993, str. 55). Te okoliščine 

predstavljajo okvir za organiziranje interesov in lobiranje, za katerega je prav tako značilna 

raznolikost interesnih skupin in večja uspešnost interesnih skupin in/ali lobijev z več denarja 

in moči. V postsocilaističnih družbah, ki so bolj nestabilne, je lobiranje precej bolj skrito 

javnosti kot v starih demokracijah. V okolju s pomanjkljivim družbenim nadzorom interesne 

skupine in/ali lobiji pogosteje uporabljajo tudi nedovoljene in kaznive metode lobiranja. Za 

nekatere države (npr. Rusija, Ukrajina,...) se domneva, da imajo veliko moči in vpliva prav 

kriminalne združbe, ki predvsem na lokalni ravni, nadzirajo ali kar same izvajajo oblast. 

Medtem, ko so v starih demokracijah naslovniki dejavnosti lobijev posamezne institucije 

političnega sistema (najpogosteje parlament), velja za lobiranje v novih demokracijah, da ko 

odločajo o ukrepu, ki zadeva specifičen interes nekega lobija, je to enako močno prisotno pri 

formalnih institucijah demokratičnega političnega sistema kot neformalnih centrih 

gospodarske in politične moči. V nekaterih novih demokracijah je pogosto ali celo praviloma 

lobiranje pri neformalnih centrih moči bolj učinkovito (Žagar 1995, str. 63). 

 

5.7 Vloga lobiranja v sodobni družbi 

 

Postindustrijska družba je kompleksna družba, v kateri se število interesnih skupin stalno 

povečuje. Prav tako je lobiranje, kot metoda vplivanja na politični proces, često pogostejša 

praksa. Res je najbolj značilna za ZDA, kjer je najbolj razvita, vendar se vse hitreje razvija 

tudi drugod. V ZDA so bili v zadnjih desetletjih zelo dejavni zlasti ekonomski lobiji, 

predstavniki korporacij in drugih institucionalnih lobijev, odvetniške pisarne, itd. Številčnejši 

so tudi lobiji z neprofitnega sektorja, zastopniki gospodarskih interesov iz tujih držav, itd. 

Kljub temu, da so še vedno zelo uspešni lobisti z resursi bogatih organiziranih ekonomski 

interesov, se je v zadnjem času zelo povečalo število lobijev javnih interesnih skupin (Bibič 

1995, str. 12). 

 

Kako velik je vpliv interesnih skupin in/ali lobijev na odločitve državnih organov, je zelo 

težko, če že ne nemogoče, izmeriti. Kljub temu so nekatere raziskave pokazale, da je ta vpliv 

asimetričen in da ciklično niha. In sicer imajo največjo težo ekonomski lobiji, povečuje pa se 
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tudi pomen vpliva javnih interesnih skupin in/ali lobijev. Množenje slednjih pa še ne pomeni, 

da se bodo konflikti med različnimi interesnimi skupinami in/ali lobiji iztekli v skupno dobro, 

na kar opozarjajo mnogi misleci politične znanosti. Menijo namreč, da so lobiji preveč 

zainteresirani za uresničevanje svojih ozkih interesov in da jih skupno dobro sploh ne zanima 

(Bibič 1997, str. 124). 

 

5.8 Lobiranje in denar 

 

Kot smo že rekli, je proučevanje lobiranja pogosto oteženo, ker ta dejavnost običajno poteka 

tajno oz. javnosti prikrito. Razlog za to je, da nosilci posameznih organiziranih interesov 

praviloma ne želijo, da bi javnost izvedela za sprejem katere politične odločitve so odgovorni. 

Prav tako poslanci in visoki državni uradniki pogosto nočejo, da se razkrije njihova 

naklonjenost do, ali odvisnost od, določene interesne skupine. Za lobiranje lahko trdimo, da 

je, podobno kot velja za politko, igra denarja in politične/družbene moči. Torej gre za 

menjavo, ki je bolj ali manj uravnotežena. Lobisti funkcionarjem prispevajo finančna sredstva 

za njihove volilne kampanije in delovanje njihovih političnih strank, jim pomagajo pri 

pridobivanju glasov na volitvah ter jim ponujajo manj znane in dostopne informacije o 

zadevah, o katerih se odloča v političnem sistemu. Seveda lobisti nemalokrat poskrbijo, da so 

te informacije podane v določenem kontekstu ali celo prikrojene, tako da podpirajo rešitev, ki 

jo določena interesna skupina ponuja. Funkcionarji pa, v zameno za nudene storitve, v 

določenem državnem organu zagovarjajo in glasujejo za rešitev, ki jo je predlagala ali 

podpirala določena interesna skupina. Čeprav se zakonodaja trudi uokviriti in omejevati 

denarne transakcije povezane s t.i. menjavo med lobiji in političnimi strankami, se žal često 

izkaže kot nemočna (Graziano 1994, str. 113-129).  

 

5.8.1 Lobiranje in financiranje strank 

 

O vlogi denarja v politiki, odnosih med ekonomsko in politično močjo, političnih škandalih 

povezanih z denarjem, nelegalnim pridobivanjem denarja za politične namene, je bilo že 

mnogo napisanega. Danes se mnogim zdi samoumevno, da se stranke financirajo iz javnih 

virov; iz notranjih  strankarskih virov (članarina,...); in prispevkov fizičnih in pravnih oseb 

(interesnih skupin, podjetij,...) (Kranjc 1994, str. 81-84). Slednje so najbolj sporen vir, saj jih 

oblast zanima samo kot avtoriteta, na katero naslavljajo svoje zahteve in v katero usmerjajo 

svoje pritiske, kadar želijo, da se ohranijo ali uveljavijo njihovi posebni interesi v javnih 
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politikah, oz. želijo, da odločevalci sprejmejo ali ne sprejmejo določene odločitve (Fink-

Hafner 2001, str. 20-22). 

 

Ker so viri nujno potrebni elementi uspešnega delovanja stranke lahko rečemo, da ima tisti 

posameznik, del organizacije ali organizacija, ki jih zagotavlja, poseduje in/ali odloča o 

njihovi porazdelitvi, možnost vplivanja na uspešno delovanje stranke. Ta subjekt si lahko 

preko možnosti vplivanja na uspešno delovanje stranke zagotovi nadzor in prevlado nad njo. 

Tisti, ki zagotavlja, poseduje in/ali odloča o porazdelitvi virov, ima namreč možnost 

kaznovanja in nagrajevanja. Če na primer stranka ne deluje po njegovih pričakovanjih, ji 

lahko zmanjša ali celo popolnoma odtegne obseg nujno potrebnih virov. Bogati in vplivni 

posamezniki, podjetja, trusti, konzorciji in interesne skupine torej darujejo strankam denarna 

sredstva, za pridobitev političnega vpliva, moči v strankah ter posredno tudi v družbi. V 

primeru, ko je namen njihovega denarnega prispevka stranki, da stranka oblikuje politike, ki 

bodo podpirale njihove posebne interese, lahko tudi na račun javnega dobrega, govorimo o 

korupciji (Krašovec 2000, str. 130-131).  

 

5.9 Legitimni in nelegitimni pristopi v procesu lobiranja 

 

Kot smo lahko spoznali v prejšnjih poglavjih interesne skupine uporabljajo bolj ali manj 

vprašljiva sredstva za doseganje svojih ciljev. Že v zgodnjih fazah razvoja lobiranja kot 

moderne dejavnosti namreč opazimo razlikovanje med legitimnimi in nelegitimnimi pristopi.  

 

Med legitimne štejemo: 

 prepričevanje, 

 posredovanje podatkov, 

 priprava analiz in njihovo posredovanje odločevalcem, 

 zbiranje informacij o potekajočih ali napovedanih javnopolitičnih procesih (Fink-

Hafner 2007, str. 19). 

 

Nelegitimni pa so: 

 podkupovanje s finančnimi sredstvi, materialnimi dobrinami, 

 korupcija v prikriti materialni obliki (npr. trgovanje s položaji), 

 prikrojevanje podatkov (nepošteno navajanje podatkov lobiranim odločevalcem), 



 

32 

 nepošteno pridobivanje in širjenje uradnih podatkov ter grožnje (Fink-Hafner 2007, 

str. 19). 

 

Nekatere države so se doslej različno uspešno borile proti uporabi nelegitimnih pristopov v 

procesih lobiranja. ZDA na primer poznajo precej podrobno normativno ureditev na tem 

področju, nekatere pa je sploh nimajo. Žal pa nikjer na svetu še ni uspelo popolnoma 

izkoreniniti uporabe nelegitimnih načinov lobiranja. Če pa že pride do ostrega obračunavanja 

z nedopustnimi lobističnimi praksami, je to rezultat velikih afer in političnih bojev med 

tekmujočimi strankami (Fink-Hafner 2007, str. 19). 

 

5.9.1 Nelegitimno lobiranje  

 

Negativni prizvok so si lobiji prislužili zaradi praktične uporabe nelegitimnih metod vplivanja 

na odločevalce, kot so npr. podkupovanje, posredovanje netočnih informacij, napačno oz. 

zavajajoče predstavljanje lobistov in/ali njihovih klientov, zloraba dostopa do podatkov, itd. 

(Fink-Hafner 2007, str. 11). Lobisti namreč preko svoje dejavnosti vplivajo na politične 

procese odločanja, ko skušajo na vsak način uresničiti interese, ki jih zastopajo. Med temi 

načini štejemo tudi korupcijo. Meja med lobiranjem in korupcijo je lahko zelo tanka, če že ne 

nevidna, da ju včasih težko ločimo. Tako imajo v ZDA, kjer se je ta fenomen združevanja v 

interesne skupine razvil do nepredstavljivih razsežnosti, tudi najslabše izkušnje. Ker pa je 

lobiranje postalo eden od stebrov politike, ga je treba sprejeti in ustrezno urediti. Nelegitimne 

lobistične prakse oz. korupcijo pa lahko ustavijo, ali kar je bolj verjetno, zajezijo samo 

ustrezne pravne in etične norme (Dobovšek 2008, str. 53).  

 

Vsaka družba mora zagotoviti demokratično delovanje svojega političnega sistema. Ko 

nastopi v politiki korupcija, pa je takšno demokratično delovanje lahko onemogočeno. 

Interesne skupine in/ali lobiji lahko z nelegitimnimi lobističnimi pristopi (podkupovanje, 

grožnje, ...) ''kupijo'' politične odločitve. Da bi se takšna dejanja onemogočila, se v številnih 

demokratičnih sistemih/državah odločajo oblikovati različne mehanizme nadzorovanja in 

upravljanja lobijev in lobiranja s sprejemanjem ustrezne zakonodaje, o čemer bomo govorili v 

nadaljevanju. Cilj takšnega pravnega urejanja lobistične dejavnosti je predvsem omejiti zgoraj 

omenjene nevarnosti, če jih že ni mogoče popolnoma odpraviti (Fink-Hafner 2007, str. 8).   
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5.10 Normativna regulacija lobijev in lobiranja v svetu 

 

Lobiranja ni mogoče ne prepovedati, ne preprečiti, v nobeni demokratični družbi oz. 

političnem sistemu. Lahko pa neka družba določi meje takšnega delovanja, sprejme pravila 

dopustnega obnašanja, uvede negativne sankcije za nezaželjeno obnašanje, itd. (Fink-Hafner 

1995, str. 281). Zanimivo je dejstvo, da lobiranja večina ustavnih in pravnih sistemov sploh 

ne omenja, ali ga vsaj ne opredeljuje podrobneje. Zakonodaja na tem področju se razvija šele 

v zadnjem času, poskusi pravnega urejanja lobiranja pa so praviloma le fragmentirani in 

določajo nekatere splošne pogoje. Vse kar lahko pravo naredi, je prepovedati in poskusiti 

preprečiti določene ekscese, ki bi lahko ogrozili delovanje političnega sistema in njegovih 

institucij kot je predvideno v ustavi (Žagar 1995, str. 57).  

 

Če pogledamo zakonodaje po celem svetu ugotovimo, da so osnovne razlike med državami v 

tem, da nekatere urejajo področje lobiranja s pravnimi normami, druge pa ne. Na splošno 

lahko govorimo o štirih načinih regulacije lobiranja: 

 Ustavno oz. zakonsko urejanje (ZDA). 

 Pisna pravila (kodeks) lobiranja (ZDA, Kanada); v ZDA morajo lobisti spoštovati 

pisna pravila lobiranja, ki veljajo za lobiranje kongresa, prav tako pa tudi pogoje in 

procedure, ki so predpisane za lobiranje agencij zvezne vlade. Podobno velja za 

lobiranje agencij zvezne vlade v Kanadi. 

 Predpisana registracija interesnih skupin oz. njihovih predstavnikov pri 

parlamentu/njegovih delovnih telesih (Nemčija, ZDA, Kanada). V ZDA in Kanadi je 

registracija lobistov (posameznikov, združenj in zasebnih podjetij) obvezna. V ZDA 

mora registrirani lobist vsako četrtletje natančno pisno poročati o svoji dejavnosti v 

kongresu. V Nemčiji poznajo registracijsko proceduro na zvezni ravni. Ta je odprta 

za združenja s federalnimi predstavništvi, ki se lahko registrirajo pri Bundestagu, ali 

pri zvezni vladi, ali pa pri obeh institucijah. Register je objavljen letno. Z registracijo 

interesne skupine pridobijo dostop do stavb osrednjih političnih institucij in do 

sodelovanja pri pripravi zvezne zakonodaje. Poleg te formalne procedure obstajajo še 

nekatere manj formalne, ki tudi omogočajo sodelovanje interesnih skupin pri pripravi 

zvezne in regionalne zakonodaje. 
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 Obvezno pisno deklariranje poslancev ob uradnem prevzemu te vloge po volitvah 

glede tega, s katerimi interesnimi skupinami nameravajo tesneje sodelovati oz. jih 

zastopati kot govorci (Velika Britanija). 

 Predpisovanje minimalnih zahtev glede obnašanja lobistov, oz. oblikovanje 

priporočil o tem, kakšna pravila obnašanja in vzorce obnašanja naj privzamejo lobiji 

oz. lobisti (npr. Evropska komisija, Evropski parlament) (Fink-Hafner 2007, str. 66). 

 

Pravne norme o lobiranju vsebujejo nekatera določila, ki se nanašajo na naslednje elemente 

lobiranja: 

 Opredelitev subjekta: pri neposrednem imenovanju, kdo so subjekti lobiranja, 

najdemo zelo različne pojme; pojavljajo se problemi pri selekciji kompetentnih oz. 

relevantnih lobijev za posamezna sektorska področja oblikovanja politik, itd. 

 Opredelitev in prepoved določenih načinov oz. oblik lobiranja: npr. različne oblike 

korupcije v zvezi z lobiranjem (dajanje nagrad, povračil, obljub glede izmenjav 

''uslug'' itd.), nepošteno oz. nepristransko predstavljanje interesov lobijev, lobiranje 

za osebne interese oz. za osebno gmotno korist, obsojanje lobijskih pogodb, ki 

vsebujejo kompenzacije za dejavnosti zakonodajalcev. 

 Opredelitev registracije: stalno ali ad hoc; podeljevanje licenc lobistom; uradno 

zahtevane informacije od lobistov in lobijev katere ti lobisti predstavljajo; finančna 

poročila lobistov, lobijev ali obojih; stopnja javnosti podatkov o registriranih lobistih 

oz. lobijih; podeljevanje certifikatov lobistom; avtorizacija lobista s strani lobija, ki 

najema lobista, itd. 

 Opredelitev dostopnosti političnih institucij za lobiste: npr. določitev parlamentarnih 

prostorov, kjer se plačani lobisti lahko prosto gibljejo oz. se ne smejo gibati; obvezno 

deklariranje lobista glede tega, čigave interese zastopa ob svojih nastopih (npr. v 

delovnih telesih parlamenta). 

 Opredelitev kazni za prepovedane načine lobiranja: denarne kazni, zapor (Fink-

Hafner 1995, str. 283).  

 

Pravno normiranje področja lobiranja ima nekatere slabosti. Ena od teh je, da je pretežno 

usmerjeno na lobiste kot posameznike ter praviloma le na neposredne metode lobiranja; ter 

tudi, da ne opredeljuje pravil igre na vseh ravneh lobiranja; poleg tega pa so te norme 

velikokrat dvoumne in ohlapne, zato dopuščajo različne interpretacije. Zato ni čudno, da je 
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problem njihovega izvrševanja precej velik, implementacija pa je v veliki meri odvisna od 

dobre volje politikov in njihovega posluha za etičnost. Etika je namreč bila tisti dejavnik, ki je 

pripeljal do pravne ureditve na tem področju. V glavnem je do tega prišlo po razkritju zlorab 

oblasti, korupcije uradnikov, članov vlade, poslancev, z namenom uveljavljanja koristi 

določenih organiziranih interesov. Dva znana primera sta britanski in grški. V letu 1993 so 

laburisti javno razkrili podkupovanje konservativne vlade s strani tujih podjetnikov, katerega 

namen je bilo vplivati na sprejem za te podjetnike ugodne zakonodaje. Podoben je primer 

podkupovanja parlamentarcev in najvišjih funkcionarjev vladajočih socialistov v Grčiji leta 

1995. Korupcija zakonodajnih organov je bila v dosedanji zgodovini praviloma moralno 

oprana le z normativnim sankcioniranjem takšne prakse s strani istih legislatur, ki so bile v 

korupcijo vpletene. Že od konca 19. stoletja dalje poznamo določena omejevanja aktivnosti 

lobijev oz. norme obnašanja (ustava, zakoni), za nezaželjene vzorce obnašanja pa so 

predvidene tudi sankcije. Tako se je od nekdanje prepovedi lobiranja nasploh, uveljavilo 

prepovedovanje korupcije in drugih oblik nepoštenega delovanja. Sicer je res, da vsaka 

generacija po svoje opredeljuje ''neprimerne prakse'', vendar ostaja prepričanje, da strah pred 

javnim razkritjem prepovedanih metod in oblik lobiranja lahko omeji pogostost njihove 

uporabe (Fink-Hafner 1995, str. 285).    

 

Seveda se potreba po regulaciji lobiranja pojavlja tudi znotraj raznih mednarodnih institucij. 

V Organizaciji združenih narodov (OZN) ločijo dva načina, ki določata razmerja med 

Nevladnimi organizacijami in Ekonomskim in socialnim svetom (Ecosoc) oz. njegovimi 

organi: 

1. Prvi postopek je akreditacija za pridobitev posvetovalnega statusa znotraj sistema 

Ecosoc. Akreditiranim nevladnim organizacijam omogoča sodelovanje na 

zaslišanjih, predlaganje tem za razpravo, predstavitev pisnih stališč. Nalaga pa jim 

dolžnost, da vsaka štiri leta poročajo o svojih dejavnostih. 

2. Drugi ostopek je registracija nevladnih organizacij v register (''roster''), ki je javni 

dokument. Ta postopek prinaša podobne pravice kot prvi, le da so nekoliko bolj 

omejene (na primer predstavitev pisnih stališč).  

Nevladne organizacije morajo pri obeh postopkih spoštovati predpisana pravila obnašanja 

(Fink-Hafner 2007, str. 67). 
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5.11 Lobiranje in mediji 

 

Kot smo videli se interesne skupine in/ali lobiji za doseganje svojih ciljev poslužujejo 

različnih metod. Mogoče je ena najbolj zvitih prav uporaba množičnih medijev. Interesne 

skupine, oz. posamezniki, ki so člani teh skupin, so pogosto lastniki medijskih hiš (časopisov, 

televizije, radijskih postaj, itd.), kar jim daje moč, da vzpostavijo svojo agendo (svoje 

problemske prioritete in definicije) kot medijsko agendo ter uveljavijo svojo definicijo 

konkretnega problema. V pogojih torej, kjer je delovanje interesnih skupin nujno 

mediocentrično, vpliv na medijsko agendo namreč pomeni usmerjanje popularnih percepcij o 

določenem vprašanju. Množične percepcije pa vplivajo na politične odločitve. V praksi to 

pomeni, da morajo interesne skupine, če želijo biti vir informacij in interpretacij, 

sprofesionalizirati svoje odnose z mediji (zaposlovati za odnose z mediji posebej izurjene 

ljudi), posvečati ogromen del dejavnosti medijski strategiji, poskušati načrtno oblikovati 

medijsko agendo (''delati'' novice, ponujati teme in interpretacije) in tako na politične 

odločitve vplivati z načrtno kultivacijo popularnih percepcij. Mediji so v takšnem primeru 

prostor interesnega konflikta (Luthar 1995, str. 107-108). 

 

Kadar gre za lobiranje je upravičeno pričakovati, da v lobistične zadeve vpleteni, le-te 

obravnavajo zaupno in da mediji pri tem niso vključeni. Interesne skupine so spoznale, da je 

to napačno in medije sistematično uporabljajo pri svojih strategijah, torej kot del lobistične 

kampanje. Tako svoje argumente predstavljajo prebivalstvu in tudi same postajajo bolj 

prepoznavne. Z mediji je prav gotovo treba ravnati skrbno in z veliko mero profesionalnosti, 

kajti predstavljajo ključni element omenjenih strategij (Gueguen 2007, str. 89).  

 

Interesne skupine in/ali lobiji uporabljajo štiri načine sporazumevanja z novinarji/mediji: 

 Klasično medijsko kampanjo: razpošiljanje objav za tisk; tiskovne konference; 

intervjuji, ki so koristni za velike projekte, kjer obstaja za njih tudi javni interes. So 

nepogrešljivo sredstvo za močna čustvena sporočila, ki jih te skupine hočejo 

sporočiti. 

 Ciljno usmerjene kontakte z nekaj novinarji: pošiljanje objav za tisk na podlagi 

predhodnih ali naknadnih razgovorov z novinarji, to je idealno za tehnično področje 

dela, in sicer takrat, ko je treba obvestiti institucije, države in civilno družbo, o 

določenih aspektih področja dela. 
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 Članek za objavo: pisanje članka ali kratkega sporočila potencialnim zaveznikom ali 

konkurentom. To je občutljivo področje, vendar če ga izpeljemo pravilno, zelo 

učinkovito. 

 Odnose z mediji: povečujejo razpoznavnost. Na primer intervjuji s predsednikom 

nekega združenja, poročilo o dogodku (kot je na primer Poslovni vrh 

Businesseurope) (Gueguen 2007, str. 89).     

 

 

6. LOBIRANJE V EVROPSKI UNIJI 

 

 

Evropska unija (EU) je zelo zapleten mednarodni sistem, ki ni več samo gospodarska 

skupnost, ampak tudi politična skupnost, unija v polnem pomenu besede. Prav tako EU ni 

federacija, ampak državna skupnost, ki je edinstena. Posledično so postopki odločanja zelo 

zapleteni in številna podjetja, Nevladne organizacije (NVO) in drugi subjekti, potrebujejo 

specializirano, strokovno pomoč, ko se srečujejo z evropskimi institucijami. Zato se lobiranje 

v Bruslju razlikuje od lobiranja v nacionalnih državah članicah EU. Prvo je tehnično in 

temelji na dejstvih in stroki, drugo pa je precej bolj politično (Gueguen 2007, str. 3).      

 

Evropske države se z vstopom v EU zavežejo k sprejetju njenega pravnega reda. Posebno 

težavo predstavlja način odločanja v EU, ki je zelo zapleten, saj predstavlja ekstremno 

zapleteno mrežo interakcij različnih subjektov z različnimi pristojnostmi. Kljub zapletenosti 

tega procesa, pa lahko najdejo svoje mesto vplivanja v EU tudi številne interesne skupine. 

Posebno pomembna za interesne skupine je bila Maastrichtska pogodba, ki je razširila 

pristojnosti EU ne le na ekonomskem in monetarnem področju, temveč tudi na področjih 

zdravstva, izobraževanja, okolja, energetike, kulture, turizma, zaščite potrošnikov in sociale. 

Spremembe v načinu odločanja, ki jih je vpeljala PEU (Pogodba o ustanovitvi EU), so 

prisilile nacionalne interesne skupine, da se združijo na evropskem nivoju, da usklajujejo 

cilje, interese in delovanje, da definirajo t.i. transnacionalne interese in cilje, in da povečajo 

učinkovitost evropskih interesnih združenj. Danes štejemo na evropski ravni število interesnih 

skupin že v tisočih, vendar so med njimi velike razlike, tako glede članstva, finančnih 

sredstev, položaja, kot tudi vpliva (Brinar 1995, str. 247-257). Leta 2008 so ocenili, da se je 

njihovo število gibalo med 15.000 in 20.000. V primerjavi z 35.000 lobisti v Washingtonu, je 
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bilo registriranih lobistov v Evropskem parlamentu 4.750. Bruselj je tudi sedež kakšnih 3.000 

interesnih skupin, 70% od teh zastopa podjetja in ekonomske organizacije, 20% regije, mesta 

in mednarodne institucije, 10% pa nevladne organizacije (Evropska unija, 2013) Če lobistom, 

ki delujejo v Bruslju prištejemo tudi strokovnjake, ki sodelujejo z organi EU, lahko rečemo, 

da je v EU okoli 100.000 lobistov. Veliko od njih je strokovnjakov iz različnih držav, ki 

sodelujejo v odborih in delovnih telesih Evropskega sveta in Evropske komisije, kjer je 

lobiranje zelo intenzivno (Gueguen 2007, str. 5).  

 

Čeprav so nacionalne vlade in evropske institucije glavni instumenti moči v EU, imajo tudi 

evropske interesne skupine različne stopnje vpliva. V EU je interesno predstavništvo zelo 

pestro. Na ravni EU namreč deluje več tisoč predstavnikov organiziranih interesov, zato se je 

Bruslja prijelo ime Meka interesov. Medtem, ko nekateri predstavniki delujejo samostojno, 

drugi nastopajo kot nacionalne skupine, tretji pa preko evroskupin. Velja, da se z večanjem 

zakonodajnih pristojnosti EU, stalno povečuje obseg interesnega predstavništva oz. interesnih 

skupin, ki skušajo uveljaviti svoje interese in vplivati na oblikovanje politik in odločanje v 

institucijah EU. Ti vladni in nevladni igralci izvajajo predvsem naslednje aktivnosti: 

izmenjavo informacij; formalne in neformalne ter načrtne in naključne stike; vzpostavljanje 

zavezništev; in lobiranje. Za raven EU so značilne že omenjene evroskupine, v katere se 

združujejo nacionalne organizacije sorodnih interesov. Običajno imajo večjo moč in 

prepoznavnost kot posamezne nacionalne skupine interesov (Ferle 2009, str. 182-183).    

 

Najpomembnejše interesne skupine na evropski ravni (evroskupine) so: industrijska podjetja, 

združenja delodajalcev in nekoliko manj vplivna tudi zduženja delavcev (sindikati). Tako so 

predstavniki privatnega kapitala in dela prepoznani kot socialni partnerji, ki igrajo pomembno 

vlogo v t.i. nižji politiki ekonomske in socialne zakonodaje. In sicer so v Bruslju predstavniki 

zelo pomembnih industrijskih podjetij: Evropska okrogla miza industrijalcev (ERT), ki je 

prva formulirala idejo skupnega evropskega trga, in Združenje evropskih industrijskih in 

delodajalskih konfederacij (UNICE), ki je večja in bolj birokratska organizacija ustanovljena 

za svetovanje Evropskim institucijam o zakonodaji, ki se tiče poslovnih interesov. Obe 

organizaciji se zavzemata za liberalizacijo in deregulacijo trga preko formalnih in neformalnih 

kontaktov, v glavnem z uradniki Evropske komisije. UNICE tudi uporablja svoje članstvo v 

svetovalnem odboru Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Nasproti tema dvema 

nastopa šibkejša in slabše financirana Evropska sindikalna konfederacija (ETUC), ki sicer 

spada med neekonomske interesne skupine in daje delavcem glas pri posvetovanjih 
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Evropskega ekonomskega in socialnega odbora ter Evropske komisije. Kot smo že omenili sta 

ETUC in UNICE socialna partnerja in sodelujejta v socialnem dialogu, ki ga spodbuja 

Evropska komisija. Obe interesni združenji sta v zadnjih letih konstruktivno pripomogli k 

trudu Komisije za iskanje strategij za promoviranje ekonomske rasti in zmanjšanje 

nezaposlenosti v EU (Hancock 2007, str. 607-608).  

 

Med pomembna ekonomska združenja sodijo tudi Konfederacija javnega sektorja (CEEP), 

Ameriška gospodarska zbornica (AMCHAM), Konfederacija evropskih gospodarskih zbornic 

(EUROCHAMBRES), in Evropsko združenje obrtnikov, malih in srednje velikih podjetij 

(UEAPME) (Eising 2007, str. 213). 

 

Poleg ETUC-a obstajajo še druge bolj vplivne neekonomske interesne skupine: Evropsko 

združenje za zaščito potrošnikov (BEUC), Evropski okoljevarstveni biro (EEB) (vključuje 

npr. Greenpeace in WWF), in Evropski ženski lobi (EWL), ki se zavzema za spoštovanje 

pravic žensk (Eising 2007, str. 216). 

 

V EU delujejo tudi različne skupine zainteresiranih vplivnih posameznikov, ki so ali pa še 

vedno sodelujejo pri kreiranju bodoče podobe EU (npr. Comite d'Action pour les Etats Unis 

d'Europe, ki jo je ustanovil Jean Monnet). Pomembna je tudi Agens Europe, najbolj znana 

tiskovna agencija, ki skrbi za promocijo idej evropske integracije med članicami in tretjimi 

državami (Brinar 1995, str. 247-260). 

 

Lobisti v Evropski uniji so včasih sveži diplomiranci, katerih karierna pot se najpogosteje 

konča v Evropskih institucijah. Ali pa postanejo nekdanji uradniki EU lobisti. Uradniki EU 

slednje pogosto gledajo z nezaupanjem (Greenwood 1997, str. 6). V Bruslju je lobiranje 

neformalno, diskretno in temelji na vzpostavljanju zvez in sklepanju kompromisov med 

interesnimi skupinami in organi EU. Naloga lobistov je izobraževanje in vplivanje na tistega, 

ki sprejema odločitve na način, da mu predstavijo prednosti posameznega ukrepa konkretno 

zanj. Prav zato je še kako pomembno, da o neki konkretni zadevi pripravijo najboljši predlog 

in ga predstavijo evropskim uradnikom. Često se tudi dogaja, da lobisti pomagajo evropskim 

uradnikom pri zbiranju pravih informacij. Ostale metode so še: priprava tiskovnih konferenc; 

osebni stiki ob družabnih srečanjih; sprejem v pisarnah; srečanja na strasbourških hodnikih; 

itd. (Brinar 1995, str. 261). 
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Praksa je pokazala, da evropske institucije raje poslujejo direktno z interesnimi skupinami, 

ker lobisti ne nudijo nobenih prednosti kontakta z interesi v državah članicah, in niso sposobni 

spodbuditi prenosa kompetenc iz članic na Evropski nivo. Pogosto kot strokovnjaki na 

sektorskih področjih nudijo Komisiji malo, saj se njihovo znanje omejuje le na njihovo 

poročilo. Tisti najbolj profesionalni lobisti se tega zavedajo in zato samo svetujejo strankam 

kako doseči čim večji vpliv na Evropske javne politike. Čeprav pogosto delajo za 

konkurenčna podjetja, so ustvarili med seboj socialno mrežo, saj se gibljejo v istih krogih. 

Poslovne lobiste uporabljajo, ko imajo ti kontakte v evropskih institucijah, ko se dobro 

spoznajo na določen problem, ali ko se smatra, da bi bila v nekem primeru interesna skupina 

neučinkovit lobist (Greenwood 1997, str. 7).  

 

Lobisti spremljajo delo vseh organov EU, predvsem Evropske komisije, ki ima največ 

pristojnosti. Vendar se je to sčasoma spremenilo, ko so Evropskemu parlamentu z 

institucionalnimi reformami povečali moč, in ko sta postali priporitetni področji 

nezaposlenost in socialne zadeve, ki najbolj zanimata nacionalne parlamente članic (Andersen 

in Eliassen 1996, str. 52). Dodaten razlog se skriva tudi v dejstvu, da so člani Parlamenta 

neposredno izvoljeni in so zato še bolj povezani s svojimi volivci ter posledično z interesi, ki 

jih ti predstavljajo. To dejstvo morda lahko pomeni določeno prednost v primerjavi z 

lobiranjem v Komisiji ali Svetu. Čeprav je vpliv lobistov težko meriti, je po mnenju 

poznavalcev njihove argumente mogoče zaznati v najrazličnejših dokumentih, nenazadnje 

tudi v amandmajih k osnutkom aktov, ki jih Komisija predloži v obravnavo Parlamentu (Šabič 

1995, str. 277).  

 

Andersen in Eliassen trdita, da igra lobiranje osrednjo vlogo v EU pravzaprav zaradi 

institucionalnega sistema EU. Ta se namreč razlikuje od reprezentativnih demokracij 

zahodno-evropskih držav in ZDA v sledečem: 

 EU temelji na novi obliki nadnacionalne avtoritete, na močnih nacionalnih sistemih 

in je skoraj brez neodvisne moči sankcioniranja. 

 Komisija igra ključno vlogo, saj ima ekskluzivno pravico sprejemanja zakonodaje in 

deluje kot vlada. Svet je relativno šibak, ker je samo občasno reprezentativno telo. 

Parlament pa je politično šibak. 

 Vlogi predstavnikov Komisije in Sveta so skoraj zamenjani. Javni uslužbenci 

kultivirajo odnose/kontakte s posebnimi interesi. 
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 Ker sta demokratična reprezentativnost in legitimnost manjšega pomena v EU, ima 

funkcionalna reprezentativnost, povezana z ekspertizo v Komisiji, osrednjo vlogo 

(Andersen in Eliassen 1996, str. 53).  

 

Poleg tega je lobiranje v EU, v nasprotju z nacionalnimi tradicijami,  posebno ker: 

 Lahko participirajo nove vrste akterjev. Na primer evropski potrošniški interesi, 

posamezna podjetja in mesta so vsi postali lobisti. 

 Na ravni EU obstaja le malo procedur, ki regulirajo participacijo. Lobisti tudi niso 

primorani se registrirati, če tega nočejo. 

 Artikulacija interesov poteka na številnih nivojih: regionalnem, nacionalnem in 

nadnacionalnem. Ti nivoji lahko delujejo istočasno ali pa lahko lobisti poskušajo na 

drugem nivoju, če jim na prvem izbranem ne uspe. 

 Sistem lobiranja na ravni EU je še v formativni fazi, kar pomeni, da so posledice 

določenih odločitev ključne za nadaljno izgradnjo sistema. Strateške implikacije 

odločitev so namreč ogromne (Andersen in Eliassen 1996, str. 53). 

 

Lobiranje v EU se torej nanaša predvsem na gospodarska vprašanja in večina lobističnih 

uradov v Bruslju zastopa gospodarske interese (Gueguen 2007, str. 2). Posamezne evropske 

ustanove, zlasti Evropska komisija, spodbujajo interesne skupine in/ali lobije, da neposredno 

sodelujejo pri zbiranju in sintezi potrebnih informacij za pripravo evropskih politik ali drugih 

odločitev. Nanje se naslanjajo tudi za odpravljanje t.i. demokratičnega primanjkljaja v EU. 

Menijo namreč, da lahko k slednjemu pripomorejo prav interesne skupine z zmanjševanjem 

prepada med nadnacionalnimi evropskimi politiki in državljani nacionalnih držav članic EU 

(Fink-Hafner 2007, str. 12). 

 

 

6.1 Razvoj lobiranja v EU  

 

Lobiranje v EU, oz. njen razvoj, je v zadnjih 50-ih letih doživel naslednje štiri velike cikluse:  

1. Časi izgradnje (od 1957 do 1970), za katerega velja zagovorniško lobiranje. 

2. Spremembe (od 1971 do 1987), ko prevladuje diplomatsko lobiranje. 

3. Enoten trg (od 1988 do 2005), je čas strateškega lobiranja. 
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4. Trideset narodnosti Evrope (od 2006 naprej), pa je obdobje tranzverzalnega lobiranja 

(Gueguen 2007, str. 13). 

 

1. Prvi ciklus – Časi izgradnje. Je obdobje očetov ustanoviteljev, šestih držav, ki so ustanovile 

EGS (Evropska gospodarska skupnost) leta 1957 in francosko-nemškega vodstva ter velike 

izgradnje Evrope. Zastavili so si predvsem tri glavne cilje: skupno kmetijsko politiko, 

odpravo medsebojnih carin ter ustanovitev Carinske unije. Tu velja poudariti skupno 

kmetijsko politiko (SKP) in organizacijo skupnega trga (žito, meso, sladkor,...), ki sta 

zahtevala sprejem številnih zakonodajnih in regulatornih aktivnosti. In četudi se je SKP 

sčasoma oddaljila od svojega prvotnega cilja lahko trdimo, da njen nastanek in prvo desetletje 

njenega delovanja predstavljata model pravnih novosti, volje in kreativnosti. SKP so razvili 

na podlagi stalnih izmenjav med Evropsko komisijo in predstavniki evropskega kmetijstva – 

lobisti (Gueguen 2007, str. 13). 

 

2. Drugi ciklus – Spremembe. Predstavljajo ga t.i. temna leta, ko se razvoj Evrope nekoliko 

upočasni. V tem času enoglasno glasovanje postopoma zamenja kvalificirano večinsko 

glasovanje. Evropa pa obtiči. Pojavijo se management organizacij na skupnem trgu SKP; 

direktive o varnosti in higieni za delovna mesta; sprejme se Konvencija Lome, ki naj bi 

urejala odnose med severom in jugom; tudi EGS se pogaja v okviru GATT-a (današnja 

Svetovna trgovinska organizacija – WTO). To obdobje kliče po novem tipu lobista, t.i. 

diplomatu. Kljub krizi v aktivnostih EGS, posamezna evropska združenja ohranijo prestiž. 

Vodijo pa jih priznani posamezniki, ki v glavnem delujejo v Parizu. To so elegantni lobisti, ki 

komunicirajo redko a učinkovito. Njihova glavna naloga pa je ohranjati zaupne stike s svojimi 

člani in visokimi uradniki EGS, GATT in FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano 

in kmetijstvo) (Gueguen 2007, str. 13). 

 

3. Tretji ciklus – Enoten trg. Je čas oživljanja Evrope. Ob podpori trdnega francosko-

nemškega partnerstva predsednik Evropske komisije (Jacques Delors) korenito preoblikuje 

evropske institucije z Aktom o enotni Evropi iz leta 1987 in: uvede ponovno glasovanje s 

kvalificirano večino; podeli pooblastilo Evropski komisiji za ekskluzivno pravico za dajanje 

predlogov in izdelavo osnutkov zakonov; in postavi cilj, da se 1. januarja 1993 ustanovi 

enoten evropski trg. Diplomatsko lobiranje tako izumre in tudi Evropski predelovalci 

sladkorja, ki so bili vse do takrat simbol diplomatskega lobiranja, to spoznajo in svoj sedež 

preselijo konec leta 1988 iz Pariza v Bruselj. Že 2. januarja 1989 pa si zastavijo nove cilje. To 
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sta ponovno pridobiti nekdanji vpliv in postavitev sladkorja spet v ospredje lobistične 

skupnosti (Gueguen 2007, str. 14).  

 

V sledečih letih (1989 do 1992) se izoblikujejo glavne tehnike lobiranja, ki se uporabljajo še 

danes:  

 Vpliv trdnih strokovnih argumentov. Lobisti ne želijo samo posredovati ideje 

Komisiji, ampak želiijo razpravljati. Odločilna postane strokovna kredibilnost. 

 Konstituiranje globalnega omrežja; saj ni več dovolj delati samo z Evropsko 

komisijo. Bistven akter postane tudi Evropski parlament; skupine strokovnjakov se 

množijo; tudi civilna družba (sindikati, NVO-ji) vlagajo v Bruselj; povečuje se 

pomen akreditiranega tiska, ki postaja pomebno orodje lobiranja. 

 Učinkovita notranja in zunanja komunikacija postane nepogrešljiva za lobiranje v 

EU. Notranja je nujna za optimalno koordinacijo med evropskimi združenji in 

njihovimi nacionalnimi člani. Zunanja pa služi kot lobistično orožje; ta je lahko 

mehka komunikacija za oblikovanje imidža, večjo prepoznavnost, jasnost in 

poučevanje; ali trda komunikacija, ki je potrebna kadar se bralec tiska posebej 

zanima za nek primer in tako postane potencialni zaveznik (Gueguen 2007, str. 14-

15).      

 

Združenja množično zapuščajo Pariz in odhajajo v Bruselj, število lobistov hitro narašča, 

Konfederacija za industrijo hrane in pijače (CIAA) sodeluje z Evropsko komisijo in tako 

postane glavni akter na enotnem trgu. Lobiranje postane srčika gospodarskega boja, kjer se 

znotraj CIAA spopadata predvsem proizvajalci osnovnih proizvodov (sladkor, mleko, moka, 

olje,...) in predelovalna industrija (brezalkoholne pijače, čokolada, pecivo, alkohol,...). 

Medtem ko prvi radi sodelujejo s SKP in ES (Evropska skupnost), se drugi borijo za proste 

trge in deregulacijo (Gueguen 2007, str. 14). 

 

Evropska unija torej postane pomemben akter na madnarodni sceni, center politične in 

gospodarske moči se utrdi v Bruslju. Posledica je prehod moči iz nacionalnih prestolnic v 

prestolnco Evrope. Rezultat tega je ogromno število lobijev in lobistov, ki jih je Bruselj 

sprejel in so postali akter z velikim vplivom pri odločevalskih procesih EU. Ker pa se EU 

stalno širi in s tem izgublja koherenco, postajajo evropska združenja s sedežem v Bruslju in 

27-imi nacionalnimi organizacijami odveč. Vodilni predstavniki 28-ih držav in vlad bodo 

namreč najverjetneje prej dosegli sporazum, kot pa evropska združenja. Slednja tako sklepajo 
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konsenze, temelječe na najnižjem skupnem imenovalcu. Tako izgubljajo kredibilnost in torej 

vpliv (Gueguen 2007, str. 15).            

 

4. Četrti ciklus – Trideset narodnosti Evrope. Zaradi širitve EU se pojavlja potreba po 

modifikaciji tehnik lobiranja. Vse od 90-ih dalje evropska poslovna združenja izgubljajo svoj 

vpliv in hitreje reagirajo in se branijo, ker jim primanjkuje vizije, denarja ali vodstva. Ta vpliv 

so si priborile Nevladne organizacije, ki imajo jasno prepričanje, finančna sredstva, strokovno 

kredibilnost in obvladajo moderno komunikacijo. Lahko torej trdimo, da tisti, ki si 

prizadevajo za vpliv v EU, bodo le-tega dosegli z transverzalnim lobiranjem. To je sposobnost 

ustvarjanja razmerij med višjimi in nižjimi stopnjami, od proizvajalca do potrošnika. Sčasoma 

bo sektorsko lobiranje izginilo in se bo razvijalo v smeri lobiranja, ki je organizirano okrog 

verige vrednot. Lobisti se bodo iz nasprotnikov prelevili v partnerje (Gueguen 2007, str. 15). 

 

6.2 Cilji lobiranja v EU 

 

Cilji lobiranja v Bruslju so v glavnem trije: 

1. Vplivati na nastajanje nove evropske zakonodaje. Lobisti se pri tem srečujejo s 

predstavniki tako javnih kot zasebnih interesov. Potrebna sta pravočasnost, 

proaktivnost in visoka profesionalnost. Lobisti morajo sistematično spremljati 

zgodnje faze priprav evropske zakonodaje in dobro poznati postopke in dejavnike, ki 

vplivajo na vsebino nove zakonodaje, ter določiti pravilno strategijo za doseganje 

zastavljenega cilja. 

2. Pomagati strankam pri reševanju njihovih problemov/primerov, ki so v postopku v 

institucijah EU. Ko lobirajo na individualnih primerih, se lobisti srečujejo samo s 

institucijami in osebami, ki imajo v danem primeru določeno vlogo. Gre za 

interpretacijo obstoječe zakonodaje in izvajanje pooblastil, oz. pristojnosti, ki jih ima 

nek organ ali služba, predvsem v Evropski komisiji. Na obeh področjih (1. in 2.) se 

lobisti ukvarjajo z večjimi ali manjšimi vplivnimi javnostmi. Na prvem se pogosto 

angažirajo tudi z mediji, na drugem pa izjemoma. 

3. Pomagati pri pridobivanju sredstev iz proračuna Unije – predvsem iz t.i. 

komunitarnih programov, saj je teh programov vse več, pravila koriščenja so 

zapletena, postopki pa premalo transparentni. Lobisti se zato ustrezno specializirajo 

za neko področje (npr. programi s področja informacijskih tehnologij,...) (Gueguen 

2007, str. 8).  
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6.3 Struktura lobiranja v EU 

 

V EU poznamo naslednja interesna združenja oz. lobije: 

 evropska poslovna združenja, 

 nevladne organizacije (NGO), 

 evropske sindikate, 

 evropsko zastopanje podjetij (Gueguen 2007, str. 19). 

 

Ker je posamezno področje zgoraj navedenih interesnih združenj precej obsežno, jih bomo 

podrobneje obravnavali kdaj drugič. Da pa bi dobili občutek obsežnosti te dejavnosti, vam 

spodaj predstavljamo preglednico lobistov in/ali interesnih združenj v EU. 

 

Tabela 6.1: Struktura lobiranja v EU  

 

Udeleženci Opis Št.struktur Št.zaposlenih 

Evroposka poslovna 

združenja 

Državna poslovna 

združenja 

Predstavljajo interese svojih članov v vseh sektorjih 

gospodarskega življenja: tobak, prehrana, kmetijstvo, 

kemikalije,... 

Nacionalne federacije s sedežem v Bruslju 

 

+/- 1.200 

 

5.000 

Korporacije Podjetja, ki so ustanovila evropsko predstavništvo v 

Bruslju. 
+ 500 2.000 

Odvetniške pisarne Pravniki, specializirani za evropsko pravo. +/- 200 2.300 

Konzultanti za evropske 

zadeve 

Združenja, ki se ukvarjajo z informacijami, lobiranjem 

in komunikacijo za podjetja, NVO-je ali panožna 

poslovna zdrzženja. 

 

+ 150 

 

1.300 

Evropski sindikati Predvsem evropska konfederacija sindikatov in 

njihovih specializiranih podružnic. 
+/- 20 100 

Predstavniki 

teritorialnih združenj 

Pisarne ali ''delegacije'' mest ali regij. +/- 200 1.500 

Nevladne organizacije Neprofitne organizacije, ki delujejo na področju okolja, 

kulture, socialnih zadev in pravic potrošnikov. 
+750 4.000 

Možganski trusti 

 

Centri za proučevanje in raziskave evropskih zadev. +/- 50 300 

Skupaj  +/- 3.000 16.500 

 

Vir: Gueguen (2007, str. 20) 
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6.4 Normativna regulacija lobiranja v EU 

 

Ker so lobiji postali nepogrešljiv element dogajanja in predvsem političnega odločanja v EU, 

se je pojavila potreba po zakonski ureditvi tega področja. Pravzaprav so bili identificirani 

naslednji razlogi za kodifikacijo lobiranja na ravni EU: 

 Hitro naraščanje števila interesnih skupin in/ali lobijev in preobremenjenost s 

konzultacijami. 

 Pojav zelo različnih interesnih skupin; ker so nekatere interesno zelo ozke in 

predstavljajo relativno zelo majhen segment interesov, druge pa so velike 

evroskupine, ki korporativno zastopajo vse istovrstne nacionalne interesne skupine 

držav EU, ne morejo vse imeti enake teže pri funkcionarjih EU. Zato evropske 

institucije spodbujajo združene nastope teh interesnih skupin. 

 Etični razlog; procesi zbiranja informacij s strani interesnih skupin in/ali lobijev so v 

praksi pridobili nezaželene lastnosti. 

 Evropske institucije so zainteresirane za to, da nekatere interesne skupine niso 

izločene iz parlamentarnega procesa, saj slednje s svojim delovanjem krepijo 

institucije, na katere se obračajo. 

 Neustrezna kvaliteta lobiranja; evropski birokrati se pogosto pritožujejo, da so 

nekateri lobisti slabo pripravljeni na sestankih in nudijo slabe informacije. 

 Interesne skupine še niso prilagodile svojega načina delovanja potrebam Evropske 

komisije. Ta je namreč odvisna od procesa konzultacije skozi celoten proces 

oblikovanja evropskih politik (Fink-Hafner 2007, str. 68).    

 

Evropske institucije si želijo profesionalnega in etičnega lobiranja, kar za njih pomeni 

posredovanje stališč, interesov vseh mogočih družbenih dejavnikov, s katerimi imajo že dolgo 

časa premalo stika. Istočasno se bojijo, tako v Komisiji kot v Evropskem parlamentu, da jih 

bodo lobisti zlorabili. Tako sta ti dve instituciji oblikovali Kodeks o lobiranju, ki naroča 

lobistom, da se morajo avtentično identificirati in povedati koga zastopajo; da ne uporabljajo 

nezakonitih sredstev za pridobivanje informacij; da teh ne prodajajo ali distribuirajo; da se 

izogibajo konfliktu interesov in kominiciranju z osebjem Komisije, ki je pooblaščeno za 

ravnanje z zaupnimi informacijami (Gueguen 2007, str. 13). 
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Od 23. junija 2008 dalje pa se lahko vse organizacije, ki si prizadevajo vplivati na oblikovanje 

politik EU vpišejo v poseben register. EU je svojo odločitev za uvedbo Evropskega registra 

zastopnikov interesov pojasnila z naslednjimi besedami: »Zaposleni pri Evropski komisiji, ki 

kot edina institucija EU lahko pripravlja predloge evropske zakonodaje, so vsak dan v stiku s 

številnimi zastopniki različnih organizacij, kot so nevladne organizacije, zasebna podjetja, 

odvetniške pisarne in sindikati. Ti zastopniki posebnih interesov svojih strank pripravljajo in 

pošiljajo dopise in dokumentacijo ter organizirajo dogodke. Te dejavnosti, t.i. lobiranje, so 

pomemben del demokracije in zagotavljajo, da se pripravljavci politik zavedajo posledic 

svojih odločitev na različne segmente družbe. Novi Evropski register zastopnikov interesov, 

ki so ga pozdravile tudi same organizacije, naj bi na to področje prinesel več preglednosti. 

Vpis v register je popolnoma prostovoljen. Tiste organizacije, ki se bodo za to odločile, bodo 

morale razkriti svoje podatke, cilje in področja politik, na katerih delujejo. Organizacije bodo 

morale tudi objaviti vire financiranja in tako razkriti, čigave interese dejansko zastopajo. Vse 

navedene informacije bodo javne. Organizacije, ki se bodo odločile za vpis v register, bodo 

morale podpisati tudi Kodeks ravnanja pri sodelovanju z zaposlenimi pri Evropski komisiji« 

(Evropska komisija, 2008). Kodeks naj bi zagotovil, da bodo vsi lobisti upoštevali enaka 

pravila in da se bodo za vse uporabljali enaki neodvisni pregledi, postopki ugotavljanja 

kršitev in morebitne kazni. Vpis v register sicer ne prinaša posebnih prednosti za organizacije 

razen samodejnih obvestil o javnih posvetovanjih Evropske komisije. Register je del evropske 

pobude za preglednost s katero želi Komisija povečati odgovornost in preglednost, vključno z 

informacijami o porabi sredstev EU. V prihodnosti naj bi register zajemal tudi zastopnike 

interesov, ki delujejo pri Evropskem parlamentu in Svetu ministrov (Evropska komisija, 

2008). 

 

Poleg teh pravilnikov imajo lobisti svoje organizacije za lobiranje svojih osnovnih interesov: 

"The Society of European Affairs Professionals" - SEAP, ustanovljen 1997; "The European 

Public Affairs Consultancies`Association" - EPACA, ustanovljen 2005; in "The European 

Association of Political Consultants" - EAPC, ustanovljen 1996. "Alter EU" pa je "Alliance 

for Lobbying Transparency and Ethics Regulation", ki se zavzema za strožjo zakonodajo na 

področju lobiranja (Evropska unija, 2013). 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=sl#sl
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/infos/codeofconduct.do
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm
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6.4.1 Samoregulacija lobiranja v EU 

 

Da bi omogočila čim bolj odprt odnos do civilne družbe, je Evropska komisija vedno 

zagovarjala pomen samoregulacije lobističnih dejavnosti ekonomskih interesnih skupin in 

nevladnih organizacij. Tako so poklicni lobisti 23. novembra 2004 sprejeli Kodeks 

organizacije poklicnih lobistov – SEAP, ki ureja lobiranje na evropski ravni. Je dokument, ki 

ga lobisti lahko prostovoljno podpišejo, in tako izrazijo svojo predanost osnovnim načelom 

etičnega lobiranja.  Kodeks predvideva pregledno, pošteno, spoštljivo, civilizirano in 

kakovostno lobiranje, ki naj bo aktiven dejavnik demokratičnega procesa na ravni EU. Poleg 

tega, morajo lobisti v skladu s SEAP-om, spoštovati zaupnost podatkov in dokumentov, se 

neokoriščati z dokumenti pridobljenimi pri institucijah EU, in spoštovati pravila slednjih 

glede zaposlovanja in konflikta interesov osebja zaposlenega v teh institucijah. Seveda je 

podkupovanje strogo prepovedano. Kljub temu kodeks dovoljuje ''normalno poslovno 

gostoljubje''. V primeru nespoštovanja kodeksa so predvidene sankcije, vendar so omenjene le 

na kratko, splošno in nedoločno. Gibljejo se med ustnim opozorilom in izključitvijo, njihove 

podrobnosti pa v kodeksu niso določene. S tem, ko lobisti izjavijo svojo zavezanost načelom 

etičnega lobiranja, tudi oblikujejo javno podobo lobističnega poklica, lobistov in lobističnih 

organizacij. Nekatere od teh tudi javno predstavljajo takšna etična načela na spletnih straneh 

svoje organizacije (Fink-Hafner 2007, str. 76). 

 

Civilnodružbene organizacije in profesionalna lobistična združenja izvajajo tudi kontrolno 

vlogo. Da bi bila ta čim večja se tudi povezujejo med seboj in vsako leto skupaj razglašajo 

najslabši primer lobiranja v EU (Worst EU lobby award). Njihova kontrolna/nadzorna vloga 

se kaže predvsem v tem: da kažejo na dejanske neprimerne metode lobiranja posameznih 

lobijev; opozarjajo na večje in načelnejše probleme v dejavnosti lobiranja, ki omogočajo 

prevladovanje zasebnih interesov nad javnimi in s tem kazijo demokratične procese v EU. 

Poleg kritiziranja lobističnih praks, usmerjajo te orgaizacije svoje kritike tudi na institucije 

EU, ko le-te na primer sprejmejo kakšen lasten sporni predlog. Reakcije Evropske komisije so 

pokazale, da takšne kritike skupaj z etičnimi zahtevami in pravili evropskih ustanov, vplivajo 

in pritiskajo na razvoj pravil in delovanja slednjih (Fink-Hafner 2007, str. 77).  
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7. LOBIRANJE V SLOVENIJI 

 

 

7.1 Normativna regulacija lobiranja v Sloveniji 

 

V sedmem poglavju pričujoče magistrske naloge smo se odločili predstaviti še lobiranje v 

Sloveniji. Najprej bomo podali osnovne zakonske definicije glavnih pojmov povezanih z 

lobiranjem, nato pa še na kratko opisali splošno vsebino Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (v nadaljevanju ZintPK) ter Kodeksa poklicnih pravil lobistov in na koncu navedli 

še sankcije, ki jih lahko interesnim skupinam in lobistom izreče Komisija za preprečevanje 

korupcije. 

 

Slovenija se zadnjih dvajset let sooča z razvojem interesnih skupin in njihovega vpliva na 

odločevalce, tako kot tudi ostale postsocialistične države. Raziskave kažejo (Fink-Hafner, 

1996), da v državnem zboru vedno več poslancev opaža, da nekatere interesne skupine 

uporabljajo neprimerne metode lobiranja kot so: podkupovanje; osebna darila; vabila na 

kosila, večerje, zajtrke; izmenjavo uslug; izsiljevanja in grožnje; izrabljanje osebnih zvez, 

''privatizem''; netočno, ''prilagojeno'' uporabo podatkov ter nekorektne ocene, populizem, 

zavajanje javnosti, uporabo lažnih argumentov; agresivno in nestrokovno obveščanje; 

familiarnost; povezovanje s političnimi strankami oz. lobiranje po strankarski pripadnosti. V 

Sloveniji se je torej pokazalo, da slovenski strankarski oder le ni imun pred pojavi patronaže, 

klientelizma in zlorab javnih funkcij v izmenjavi koristi in uslug med interesnimi 

organizacijami in strankami. Zaradi teh praks in primerov zlorab, ki so privreli v javnost 

preko medijev, tudi v zadnjih letih, je postala javnost še bolj kritična do politike. Ljudske 

vstaje v zadnjih nekaj mesecih to dobro dokazujejo. Izkušnje so tudi pokazale na neizpodbitno 

dejstvo, da vsaka politična kultura nekoliko po svoje določa, kaj je dopustno lobiranje in kaj 

ne. Ker v preteklosti pri nas ni bilo dovoljeno delovanje interesnih skupin in lobiranje, v 

obstoječi politični kulturi ni izoblikovanih kulturnih standardov, ki bi jasno razločevali med 

dopustnim in nedopustnim. Tudi raziskave so pokazale, da so poslanci državnega zbora 

opazili zelo intenziven razvoj lobijev in lobiranja (Fink-Hafner 2007, str. 8-10).  

 

Prav te težave so spodbudile sprejetje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki 

podaja naslednje osnovnne definicije o lobiranju: 
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 Lobiranje; je nejavno vplivanje na odločanje funkcionarjev zakonodajne ali izvršilne 

veje oblasti, uradnikov na položaju ali javnih uslužbencev na državnem in lokalnem 

nivoju (lobiranci) pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, 

kot tudi vplivanje na odločanje o drugih zadevah. Lobiranje ni dovoljeno v primeru 

upravnih ali sodnih postopkov ali v postopkih javnega naročanja. Lobisti delujejo v 

interesu in na račun interesne organizacije. 

 Lobist; je oseba, ki ni zaposlena v javnem sektorju in ki nejavno vpliva na odločitve 

javnega pomena v imenu in na račun interesne organizacije, ki jo zastopa. Lobisti so 

lahko registrirani in neregistrirani. Registrirani lobisti dejavnost opravljajo na trgu za 

svoje naročnike. Neregistrirani pa lahko lobirajo samo za ''lastno'' interesno 

organizacijo. Neregistriran lobist je v ''lastni'' organizaciji zaposlen ali je njen 

zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik.  

 Interesne organizacije; so organizacije v katere interes in račun delujejo lobisti. So 

pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih ali 

pravnih oseb (podjetja, društva, interesna združenja ali druge pravne osebe). 

 Lobiranci; so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih in organih lokalne 

skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in 

sprejemanju predpisov ter drugih splošnih aktov in odločitev, s katerimi z namenom 

lobiranja komunicira lobist (Komisija za preprečevanje korupcije, 2011). 

 

V Sloveniji torej ureja lobiranje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 

45/2010, 26/2011 ter 43/2011). Temeljni cilj zakonske ureditve lobiranja je urediti pogoje in 

nadzor nejavnih, vendar legitimnih vplivov na odločanje v zadevah javnega pomena. S tem se 

odpravljajo korupcijska tveganja in krepi preglednost vpliva posamičnih interesov na 

formalne centre odločanja v javnih zadevah. Zagotavlja se zakonodajna sled. Hkrati se s tem 

krepi enakopravnost dostopa posameznikov in interesnih skupin do odločevalcev v javnem 

sektorju. Zakon prepoveduje lobiranje znotraj sodnih in upravnih postopkov ter postopkov 

javnega naročanja. V praksi je prisotna tudi problematika lobiranja v postopkih zaposlovanja 

v javnem sektorju ali imenovanja na različne funkcije, položaje, v svete ipd. S tem se izniči 

načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali 

objektivno presojo kandidatov. V nekaterih od zgoraj naštetih primerov lahko gre za kaznivo 

dejanje, prekršek ali neetično ravnanje (Komisija za preprečevanje korupcije, 2011). 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5523.html
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ZintPK pravi, da lahko govorimo o lobiranju kadar so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji: 

 nejaven stik med lobirancem in lobistom oz. predstavnikom interesne skupine; 

 namen vplivanja na odločanje znotraj javnega sektorja v zadevah javnega pomena; 

 vplivanje oz. lobiranje se izvaja v interesu, imenu ali na račun določene interesne    

organizacije (Komisija za preprečevanje korupcije, 2011). 

 

Zakon navaja naslednje obveznosti in pravice lobista: 

 da se mora ta identificirati in pokazati pooblastilo interesne organizacije za lobiranje 

v določeni zadevi; 

 navesti mora namen in cilj, zaradi katerega lobira; 

 ne sme dajati zavajajočih, netočnih ali nepopolnih informacij; 

 registriran lobist ima – na področjih, za katera je registriral interes – pravico biti 

vabljen na javne predstavitve in o njih biti obveščen s strani javnega sektorja; 

 lobist ne sme lobirati izven okvirov kot jih določa ZintPK; lobirancem posredovati 

netočnih, nepopolnih ali zavajajočih informacij; ravnati proti predpisom, ki določajo 

prepoved sprejemanja daril v povezavi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami 

lobirancev (Komisija za preprečevanje korupcije, 2011). 

 

Poleg tega zakon navaja tudi sledeče obveznosti in pravice lobiranca: 

 lobiranci morajo po treh dneh po lobističnem stiku sestaviti zapis o lobiranju in ga 

posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije; 

 lobiranec je dolžan odkloniti stik z lobistom, če bi pri stiku z določenim lobistom pri 

lobirancu nastalo nasprotje interesov. To je situacija, ko zasebni interes uradne osebe 

oz. javnega uslužbenca vpliva, ali ustvarja videz, da vpliva na njegovo nepristransko 

in objektivno odločanje; 

 lobiranci so dolžni zavrniti vsak stik, za katerega ocenijo, da je nezakonit ali v 

nasprotju z namenom ZintPK in o tem v desetih dneh obvestiti Komisijo za 

preprečevanje korupcije; 

 lobiranci v povezavi z lobiranjem ne smejo sprejemati daril v nasprotju s predpisi, ki 

urejajo to področje; 

 funkcionarji ali javni uslužbenci se ne smejo ukvarjati z lobiranjem. Funkcionar tudi 

ne sme lobirati pred potekom dveh let, odkar mu je prenehala funkcija. To velja tudi 
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za nepoklicne župane, državne svetnike, itd. (Komisija za preprečevanje korupcije, 

2011). 

  

Register lobistov v Sloveniji od 5. decembra 2010 dalje vodi Komisija za preprečevanje 

korupcije. Komisija izdaja odločbe o vpisu in izbrisu iz registra; prejema poročila o lobiranju 

in vodi prekrškovne postopke ob kršitvah zakona; preverja resničnost podatkov in navedb v 

poročilih, ki jih posredujejo lobiranci in lobisti; zaradi prekrškov izreče denarne kazni 

lobirancu, lobistu ali interesni organizaciji (Komisija za preprečevanje korupcije, 2011). 

 

V Sloveniji je Sekcija za lobiranje pri slovenskem društvu za odnose z javnostmi sprejela tudi 

Kodeks poklicnih pravil lobistov, ki pravi da je Kodeks poklicnih pravil lobistov akt, s 

katerim lobisti zagotavljajo najvišjo kakovost svojih storitev, razvoj stroke, upoštevanje 

strokovnih meril, konkurenčnost s podobnimi mednarodnimi organizacijami in medsebojno 

spoštovanje. Skladno s pravili tega kodeksa temelji lobistična dejavnost na načelih poštenosti, 

kompetentnosti, javnosti, jasnosti, odritosti, profesionalne molčečnosti in spoštovanja dobrih 

običajev (Dobovšek 2008, str. 56). 

 

Kodeks vsebuje naslednja osnovna načela: 

 Lobist mora pri opravljanju svoje dejavnosti ves čas delovati skladno z najvišjimi 

profesionalnimi standardi, ter pošteno in kompetentno nastopati nasproti državnim 

organom. Pri svojem delu ne sme uporabljati informacij ali komentarjev, ki so po 

njegovem vedenju ali prepričanju napačni ali zavajajoči. 

 Lobiranje mora biti neposredno, predstavljati mora jasno sliko naročnika in ne sme 

zapeljevati subjekte, ki so predmet lobiranja ali tretjih oseb. 

 Lobist ne sme napačno predstavljati sebe z rabo logotipov, simbolov ali titul, da bi 

tako predstavljal avtoriteto do posebnih interesnih skupin, ki naj bi jih lobist 

predstavljal, ali zato, da mu ne bi bilo potrebno uporabljati pravil tega kodeksa. 

 Lobist se lahko izogne naročilu, če gre za situacijo, ko je konflikt interesov 

neizogiben ali bi iz njegovega zastopanja izviral. Ne more predstavljati konfliktnih 

ali kompetentnih interesov brez izrecnega dovoljenja delodajalca ali stranke. Lobist 

ne more delovati v več položajih. 

http://www.kpk-rs.si/
http://www.kpk-rs.si/
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 Lobist mora pri prakticiranju svoje dejavnosti upoštevati popolno molčečnost. 

Spoštovati mora profesionalno molčečnost in zaupnost podatkov. Zaupnih informacij 

ne sme razkriti ali jih uporabiti brez soglasja naročnika. 

 Posebne interesne skupine ne smejo zaposlovati uradnikov, ki delajo za državne 

institucije oz. so za te institucije delali, če od prekinitve njihove zaposlitve na tem 

področju še ni minilo leto dni (Dobovšek 2008, str. 56-57). 

 

Kodeks vsebuje tudi naslednja pravila vedenja: 

 Lobist mora deklarirati ime delodajalca oz. klienta in njihovih interesov v času 

lobiranja državne institucije. 

 V vsaki komunikaciji s katerokoli od državnih institucij mora deklarirati predhodne 

ali sočasne kontakte glede iste problematike. 

 Lobist ne sme obljubiti ali dati daril ali denarja keteremukoli predstavniku državnih 

institucij, ki jih lobira, pa tudi ne nobeni organizaciji v kateri ima oseba, ki je subjekt 

lobiranja, materialni interes. 

 Podkupovanje ni nikoli dovoljeno, medtem ko so vsa darila in zabave prepovedane, 

če presegajo nivo običajne vljudnosti. 

 Prispevki političnim strankam niso dovoljeni, če le-ti niso dovoljeni s splošnimi 

pravnimi pravili. 

 Lobist lahko pridobi informacijo le s poštenimi sredstvi in ne sme reproducirati ali 

iskati za prodajo kopij državnih dokumentov, razen če dobi predhodno dovoljenje 

pristojne institucije. Interna pravila državnih institucij mora upoštevati tako kot svoja 

pravila (Dobovšek 2008, str. 57). 

 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije predvideva tudi naslednje sankcije, ki jih izreče 

Komisija za preprečevanje korupcije: 

 Upravne sankcije; lobist prejme pisni opomin ali prepoved lobiranja za določen čas 

in izbris iz registra kadar nepopolno ali netočno poroča o svojem delu. 

 Prekrškovne sankcije;  

o lobista se kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 EUR, če lobira v nasprotju z 

ZintPK. Takrat ko lobist: 1. lobira zunaj okvirov zakona in izvaja nejavno 

vplivanje na odločanje državnih organov..., 2. lobirancem posreduje netočne, 
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nepopolne ali zavajajoče informacije in 3. krši predpise o prepovedi 

sprejemanja daril za opravljanje funkcije ali javne naloge lobirancev.    

o Komisija lahko kaznuje z globo od 400 do 100.000 EUR interesno 

organizacijo za katero lobist nedovoljeno lobira. 

o Komisija lahko kaznuje z globo od 400 do 1.200 EUR fizično osebo, ki lobira 

ne da bi za to izpolnjevala pogojev (Dobovšek 2008, str. 58). 

 

 

8. KORUPCIJA  

 

 

Korupcija obstaja že od časa časov in ni tuja nobeni družbi, čeprav jo slednje vedno zanikajo. 

Obstaja tako na družbeni ravni kot na ravni posameznika. Je rezultat pohlepa obeh 

udeležencev, tistega, ki izvaja koruptivno dejanje oz. podkupuje in tistega, ki je koruptiven 

(Dobovšek 2008, str. 9). Kot smo že večkrat poudarili je lobiranje pogosto razumljeno kot 

korupcija, oz. je meja med njima tanka in pogosto zabrisana. Prav zato je potrebno ločevati 

med tema pojmoma, saj bi sicer lahko naredili krivico lobiranju, ki v mnogih primerih 

upošteva zakone in ima, kot smo lahko videli v petem poglavju, tudi pozitivne učinke. V tem 

poglavju se bomo osredotočili na tisto lobiranje in lobistične metode, ki niso v skladu s 

splošnimi interesi in pričakovanji družbe. Torej tisto lobiranje, ki omogoča uveljavljanje 

posebnih in ozkih interesov, ki prevladajo nad t.i. skupnim dobrim. Dejali smo tudi, da 

lobiranje predstavlja aktivnosti interesnih skupin, da vplivajo na odločitve parlamenta in 

politike, v okviru katerih pogosto nastopajo na primer podkupovanje in dajanje daril. Takrat 

govorimo o korupciji. Prav zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na korupcijo v javni 

upravi (Dobovšek 2008, str. 58). 

 

    

8.1 Definicija korupcije 

 

Korupcija je pojem, katerega pomen se spreminja v različnem časovnem, družbenem in 

političnem kontekstu. Na splošno jo lahko opredelimo tako: 

 v glavnem velja za slabo stvar; 
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 vključuje vsaj dva akterja (podkupovalca in podkupljenega kadar korupcijo enačimo 

s podkupovanjem); 

 akterja lahko igrata veliko vlog (javnega uslužbenca, privatnika, politika,...); 

 za takšno dejanje obstaja nagrada (malo darilo ali velika podkupnina; denarna ali 

nedenarna, direktna ali indirektna; dana vnaprej ali po dejanju; dana podkupovanemu 

ali komu drugemu,...); 

 ocene takšnih vedenj se razlikujejo (dejanje velja za kriminalno ali pa ne); 

 izvršena je lahko na različne načine (z uporabo ali brez uporabe ''modre'' kuverte,...) 

(Dobovšek 2002, str. 44). 

 

Ker je zgoraj navedena definicija nekoliko suhoparna, naj omenimo eno izmed pogostejših 

definicij, ki jo je podal Svet Evrope leta 1994 in se glasi: ''korupcija je podkupovanje ali 

vsako drugo vedenje (goljufije, nelegalna plačila, kupovanje volilnih glasov, nelegalni 

politični prispevki, zloraba moči, zlomljeno zaupanje in prisvojitve javnih fondov) v povezavi 

z osebami v državnem ali privatnem sektorju, ki v okviru zaupanih pooblastil zlorabijo ta 

pooblastila, ki izhajajo iz njihovega statusa državnega uslužbenca, privatne osebe ali 

katerekoli podobne povezave, z namenom prejeti kakršnekoli nezakonite ugodnosti zase ali za 

koga drugega.'' (Svet Evrope, 1994). 

 

8.2 Vrste korupcije 

 

Da bi si lahko lažje predstavljali pojav korupcije, bomo v nadaljevanju obrazložili glavne 

vrste tega pojava. In sicer bomo namesto izraza korupcija uporabili podkupovanje. Ločimo:  

 Aktivno podkupovanje: pomeni aktivno ravnanje dajalca podkupnine, da doseže svoj 

cilj.      

 Pasivno: pomeni sprejeti ali terjati podkupnino zaradi uresničitve cilja, ki ga hoče 

doseči dajalec podkupnine. Glede vprašanja katero je nevarnejše, aktivno ali pasivno 

podkupovanje, so mnenja zakonodajalcev po različnih državah različna. 

 Pravo: se nanaša na podkupovanje, ki zahteva prepovedana dejanja blizu kompetenc 

prejemnika, oz. opravi dejanje, ki presega njegove kompetence. 

 Nepravo: se nanaša na dejanje, ki je dovoljeno in legitimno (npr: sklenitev posla, 

izvršitev neke storitve) in bi ga javni uslužbenec moral opraviti brez plačila. 
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 Vnaprejšnje: je tisto, ki je dano pred izvedbo neke koristi ali ugodnosti, ki si jo 

dajalec podkupnine želi. Čas med plačilom in prejemom podkupnine ni pomemben. 

S strani dajalca mora obstajati ''volja do vzročne zveze'', ki pomeni da bo plačilo 

podkupnine dejansko prineslo dajalcu želeno korist, in da si je takšen potek vzročne 

zveze želel tudi prejemnik podkupnine. 

 Naknadno: nastopi, ko pride do terjanja ali plačila podkupnine po sklenitvi posla, 

opravljeni storitvi ali uradnem dejanju (Ferlinc 1986, str. 527). 

 

8.3 Glavni vzroki za korupcijo 

 

Najpogosteje se navajata dva glavna vzroka za pojav korupcije: erozija vrednot in devolucija 

institucij v družbi. Erozija vrednot se zgodi, ko stare vrednote izgubijo na vrednosti, nove pa 

se še niso izoblikovale - nastane moralni vakuum. Nastajajoče institucije pa imajo slabe 

temelje, ker nimajo tradicije v družbi in ne delujejo na načelih prava in racionalnosti. Te 

institucije se torej ne izgrajujejo po načelih hierarhije, kontrole, strokovnosti, znanja, delitve 

dela, objektivnega napredovanja,..., ampak vodilni izkoriščajo nastalo situacijo po načelih 

lojalnosti, porekla, poznanstva, ki vodijo v nepotizem in kronizem. Korupcija postane sestavni 

del modela delovanja družbe, medtem ko se pravo in odgovornost sploh ne upoštevata 

(Dobovšek 2008, str. 15).   

 

8.4 Posledice korupcije 

 

Tudi korupcija dela žrtve, ker spodkopava uporabo objektivnih demokratičnih kriterijev, ki 

naj bi vodili uradno osebo pri njegovem sprejemanju odločitev. Širitev korupcije lahko uradne 

postopke, ki temeljijo na demokratičnih načelih, sprevrže v postopke, ki temeljijo na 

pripravljenosti plačati podkupnino. Takšna ''bolezen'' lahko spodkoplje zaupanje državljanov 

v državo in zniža raven spoštovanja prava, kot se dogaja tudi v Sloveniji. Pojavi se neenakost 

pred zakonom zaradi nespoštovanja zakonov in številnih olajšav ''izbranim'', etično-moralni 

ideali so izgubljeni (Dobovšek 2008, str. 11). Posledica korupcije je tudi nezaupanje v 

prednosti tržne ekonomije. Namesto, da bi se kapital in znanje vlagala v proizvodnjo in 

gospodarsko rast, se vlagajo v družbeno neproduktivna področja in ohranjanje obstoječe 

družbene in politične elite na oblasti (npr. za zaščito in varovanje korumpiranih elit) 

(Dobovšek 2008, str. 62). 
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Še več, korupcija se običajno povezuje tudi z drugimi oblikami kriminalitete, kot so pranje 

denarja, kajti nezakonita oz. ukradena denarna sredstva je potrebno preusmeriti v nek legalni 

sektor. Za to potrebuje nepregleden in slabo varovan finančni sistem ter neurejeno 

zakonodajo, kot jih imajo predvsem tranzicijske in nekatere otoške države, v katerih postane 

korupcija del sistema preživljanja države z umazanim denarjem. Na splošno bi lahko trdili, da 

so posledice korupcije ekonomska neučinkovitost in razsipništvo ter preusmeritev 

proizvodnih in potrošnih tokov, saj se koruptivno pridobljena sredstva ne vlagajo v 

investicije, ki so pogoj za ekonomski, tehnološki, znanstveni in socialni napredek, ampak ta 

sredstva porabljajo družbene elite za luksuzne dobrine, ali pa jih prenašajo na tuje bančne 

račune v davčne oaze (t.i. off-shore središča). Finančna sredstva tako bežijo iz domačega 

gospodarstva, ki stagnira. Prav tako lahko trdimo, da korupcija krepi naučinkovitost, 

neinovativnost, neznanje in nekvaliteto. Nenazadnje korupija tudi znižuje splošni življenjski 

standard, oz. zmanjšuje kupno moč prebivalstva, saj so stroški podkupnin zajeti v cenah 

dobrih, ki so posledično dražje; povpraševanje se zmanjšuje; proizvodnja pa krči. Prav tako 

zmanjšuje državne prihodke, povečuje javno porabo, povečuje proračunski deficit in otežuje 

oblikovanje usklajene finančne politike ter ustvarja slabo poslovno okolje v katerem eni hitro 

bogatijo, potencialni investitorji pa bežijo. Rezultat zgoraj navedenih negativnih učinkov 

korupcije je torej ekonomsko in družbeno nazadovanje, ki vodita v oslabitev demokratičnih 

institucij (Dobovšek 2008, str. 61-63). 

 

8.5 Korupcija v javi upravi 

 

Korupcija je pojav, ki je prisoten na vseh področjih družbenih dejavnosti: v javnem, zasebnem 

in političnem sektorju. Ker pa se pričujoča magistrska naloga osredotoča na lobiranje in ker 

smo lobiranje definirali kot prepričevanje članov parlamenta, vlade in javnih uslužbencev, da 

le-ti podprejo njihove specifične interese in sprejmejo ali ne sprejmejo določeno odločitev 

(Žagar 1995, str. 58), se bomo v nadaljevanju omejili na korupcijo v javnem sektorju.  

 

8.5.1 Definicija javne uprave 

 

Z upravo se takorekoč vsi srečujemo skoraj vsak dan, bodisi kot posamezniki, državljani, 

stranke ali kot člani raznih organizacij in skupnosti. Ker se človek često znajde v položajih, 

odnosih ali vlogah, ki so tesno povezani z upravo in upravljanjem, lahko štejemo upravne 

probleme kot ključne probleme sodobne družbe. Zaradi svojega pomena in vloge, je lahko 
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uprava dejavnik, ki bistveno prispeva k družbenemu razvoju. Žal pa ima tesna odvisnost 

človeka od uprave tudi temno plat, saj je lahko zelo učinkovito sredstvo za omejevanje 

njegove svobode in individualnosti (Rakočević 1991, str. 7).  

 

Torej ljudje z izrazom uprava razumejo nek organ ali skupino organov (npr. občinska uprava), 

oz. neproduktivni del organizacije (npr. uprava podjetja). Lahko rečemo, da jo ljudje enačijo z 

delom opravljenem v pisarnah in uradih in se z njo le neradi srečujejo. Na njene uslužbenece 

gledajo kot na birokrate, zato je postala uprava sinonim za birokracijo, administracijo, 

uradništvo, itd. (Rakočević in Bekeš 1994, str. 10).  

 

Uprava in upravljanje nista eno in isto, zato ju je treba jasno opredeliti in razlikovati. Bučar na 

primer pravi, da je upravljanje politični proces in temeljna sestavina upravno-političnega 

procesa. Pri upravljanju gre za odločanje o potrebah in načinu kako in s kakšnimi sredstvi 

zadovoljiti te potrebe, medtem ko se uprava nanaša samo na odločanje o sredstvih. 

Upravljanje je torej odločanje, s katerim skušamo vplivati na ravnanje in delovanje ljudi, tako 

da preko slednjih dosežemo želene cilje (Bučar 1981, str. 57-67).  

 

Upravljanje ni nikoli samo sebi namen, ampak je namenjeno ustvarjanju dobrin, s katerimi se 

zadovoljujejo potrebe ljudi in družbe, zato govorimo o javnem upravljanju in ne osebnem. 

Javno upravljanje je upravljanje skupnih družbenih zadev, ki so v skupnem interesu družbe 

(Šmidovnik 1985, str. 52).     

 

Naloga javnega upravljanja je, da izvaja tri temeljne funkcije upravljanja: 

 Politično funkcijo; za doseganje najvišjih družbenih interesov z določanjem splošnih 

ciljev, ki se opredelijo s sprejetjem politike, ki usmerja dejavnosti družbe. 

 Izvršilno funkcijo; ki uresniči politično opredeljene cilje. To funkcijo sestavljajo 

dejavnosti organiziranja, ukazovanja, izvrševanja, koordiniranja in nadzorovanja, s 

katerimi dosežemo sprejete družbene cilje.  

 Administrativno in poslovodno funkcijo; sestavljajo jo dejavnosti neposrednega 

tehničnega izvrševanja. Med te sodijo razna strokovna in tehnična opravila ter 

operacije, ki so zadnja faza uresničitve družbenih ciljev – neposredno tehnično in 

materialno uresničevanje posameznih ciljev in nalog skupnosti (Dobovšek 2008, str. 

39-40).  
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Če na kratko povzamemo dosedaj povedano lahko rečemo, da je javna uprava sistem, ki ga 

sestavljajo državna uprava, lokalna samouprava, javne službe in javni sektor v državni lasti. 

Oziroma so to državne organizacije, ki opravljajo javne naloge, zagotavljajo dobrine, ki so za 

obstoj in razvoj družbe nujno potrebne in do katerih ni mogoče priti z delom posameznikov, 

niti s pomočjo organizacij, ki delujejo po sistemskem načelu o ekvivalentni menjavi, ampak le 

s pomočjo državnih organizacij in organizacij, ki se vsaj deloma naslanjajo na državo in se 

njihovo poslovanje zaradi tega lahko odmakne od omenjenih naravnih sistemskih zakonitosti 

(Šmidovnik 1985, str. 129). Javna uprava so torej vse fizične in pravne osebe, ki kjerkoli in na 

kateri koli način odločajo o tem, kaj so družbene koristi, katere od teh je treba zadostiti in 

kako, in ki so sposobne svoje odločitve tudi uveljaviti (Haček 2001, str. 29-36).  

 

8.5.2 Definicija korupcije v javni upravi 

 

Korupcijo v javni upravi lahko opišemo tako: 

 korupcija je proces, ki vključuje vsaj dve osebi, ena pa je zaposlena v javnem 

sektorju; 

 je vedno namenska; 

 predstavlja nedovoljeno/prepovedano zlorabo javnega interesa za zasebno korist; 

 je kršenje moralne norme; 

 je kršenje pravne norme; 

 ruši temelje demokratičnega razvoja, pravne države in vladavine prava (Dobovšek 

2002, str. 45). 

 

8.6 Naslovniki delovanja korupcije 

 

Korupcija je žal razširjena v vseh sferah družbenega življenja in nemogoče je pričakovati, da 

bi se njena vladavina kar naenkrat končala. Na eni strani stojijo poslovneži, ki si želijo vedno 

več denarja, na drugi pa politiki željni oblasti. Pogosto pa se njihove vloge tudi zamenjajo. 

Glede na denarne zneske, ki menjajo roke in na položaj akterjev vključenih v koruptivno 

dejanje ločimo tri nivoje korupcije: 

 Mikro; korupcija ima na tem nivoju obliko majhnih daril javnim uslužbencem za 

usluge, ki so sicer poslovna dolžnost uslužbenca (npr. izdaja dovoljenj). Vanjo so 

torej vpleteni uslužbenci nižjih nivojev, znesek podkupnine pa ne dosega njegove 
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povprečne mesečne plače. Takšno darilo je bolj osebne narave. Lahko se zgodi, da 

postane takšna korupcija zelo razširjena in družbeno sprejemljiva, saj jo opravičujejo 

z nizkimi plačami in prizadevanjem uslužbenca za ureditev določene zadeve. 

 Srednji; zajema uslužbence na višjem nivoju in je najbolj razširjena na lokalni ravni. 

Ponudniki podkupnin so manjši podjetniki ali interesne skupine, ki želijo uvedbo 

predpisov in rešitev, ki so pristojnost srednjega nivoja javnih uslužbencev. 

Uslužbenci za takšno zlorabo prejmejo večja darila v obliki nekaj do več deset 

povprečnih plač. Znesek je odvisen od števila vpletenih in količine dokumentacije ali 

uslug, ki jih je potrebno pridobiti. Družba takšno korupcijo odklanja, saj jo ocenjuje 

kot nepošteno in nemoralno. 

 Makro; povezana je z vladnimi naročili, sklepanjem pomembnejših pogodb, večjimi 

javnimi deli v državi (npr. ceste) in velikimi naložbami. S takšno nagrado je lahko 

uslužbenec preskrbljen za celo življenje. Vpleteni so vodilni velikih podjetij ali celo 

monopolov, glavni odgovorni v državnih institucijah in politiki. Malokdaj vidi takšna 

korupcija beli dan, njen vpliv na družbo pa je zelo velik. Zanjo so značilni zelo 

visoki stroški in slaba kvaliteta, ki izpodrivata zdravo konkurenco temelječo na 

kvaliteti, ceni in inovaciji ter pojav korupcije in nepotizma, ki vodita v razpad 

gospodarstva (Dobovšek 2002, str. 46-47). 

 

Čeprav primeri korupcije pogosto polnijo medijske naslove in se vlade, vsaj navidezno, 

trudijo jih izkoreniniti, je makro nivo korupcije izjema. Res je tudi, da je težko dokazati, da je 

bila neka odločitev javnega uslužbenca/politika sprejeta na osnovi zasebnih interesov ali 

ustreznih poslovnih planov (Dobovšek 2008, str. 26).  

 

8.7 Korupcija in politika 

 

Za politiko velja pregovor: ''Kjer je med, so tudi muhe'', ki enostavno pomeni, da kadar se 

srečajo politika in gospodarstvo, ter se nejasno prepletata javni in zasebni interes, je verjetnost 

korupcije zelo visoka. Vse od pojava demokracije in kapitalizma, obstaja tesna povezanost 

med finančno močnimi krogi in izvoljenimi politiki. Politiki morajo delovati tako, kot v 

določenem trenutku narekuje trg. Torej morajo slediti zakonitostim korupcije. Težava 

korupcije, je predvsem ta, da je postala sistem nadziranja in kontrole, ki parlamentarno 

demokracijo stalno omejuje. Podjetja so vedno pripravljena plačevati bajne vsote za 

protiusluge politikov in javnih uslužbencev, slednji pa se le težko uprejo takšni ponudbi. Ta 
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proces pa se ne začne, ko so politiki že na oblasti, ampak v času, ko se menja oblast ali se 

vodijo politične kampanje. Financiranje političnih strank s strani interesnih skupin in/ali 

lobistov (gospodarskih družb, bogatih posameznikov,...) je pogosto sporno, ker so izplačani 

zneski precej višji od zakonsko dovoljenih. Seveda se politične elite težko uprejo takim 

''darilom'', kar vodi v stalno izmenjavo koristi in pričakovanj. Sledijo močni politični pritiski 

na stranke in posameznike, da le-ti izpolnijo zahteve financerjev (Dobovšek 2008, str. 44-46). 

 

8.7.1 Korupcija v starih in novih demokracijah 

 

Glavna razlika med staro in novo demokracijo je ta, da stara demokracija ne pozna množične 

korupcije, saj je za njene državljane slednja nek odklonski in nenormalen pojav. Za državljane 

je država nujno zlo, ki vzpostavlja le minimalne okvire delovanja. Vse demokratične 

pridobitve oz. standardne civilizacijske okvire (npr. pravica do stavke, enakost pred 

zakonom,...) so pridobili skozi daljše obdobje in s trudom. Proces konsolidacije demokracije 

se ne ustavi tu, ampak z upoštevanjem volje državljanov in z usklajevanjem z občo moralno 

in pravno voljo naj bi država zagotavljala spoštovanje pozitivnega pravnega reda in ustave. 

To pomeni, da so v takih državah, pojavi kot je korupcija, strogo preganjani in čimprej 

razkrinkani. Za državljane novih demokracij – tranzicijskih držav, med katere sodi tudi 

Slovenija, je značilen ciničen politični nihilizem. Prepričani so, da ni več družbenih in 

političnih idealov, in da nobena politična ureditev ni boljša od druge, kar še poglablja 

korupcijo. Istočasno podpira oblastnike k razmišljanju, da je treba tranzicijo čimprej 

zaključiti, ne glede na negativne posledice takega hitenja. Ta cinični nihilizen, ni nič drugega 

kot sprijaznjenost ljudi z nasilnim oblastništvom in odsotnostjo norm in krajo – anomijo. 

Represija je namreč značilna za diktature, anomija za anarhijo, grabež pa je prisoten v obeh. 

Politiki pa še skrivajo primere korupcije in onemogočajo, da takšni primeri sploh pridejo v 

javnost (Dobovšek 2008, str. 44-46). 

  

Korupcija sloni na principu daj-dam in deluje skozi nevidno mrežo odnosov – govorimo o  

neformalnih mrežah, ki vplivajo na poslovne odločitve podjetij (npr. v paradržavnih podjetjih) 

kot so prevzemi, vlaganja, zaposlovanje, določanje cen izdelkov, itd. Po drugi strani pa imajo 

nekatera podjetja močan vpliv na delovanje državnih organov in agencij. Tako nekatera 

podjetja ne plačajo določenih prispevkov, druga dobijo državne subvencije ali pridobijo javna 

naročila, itd. Korupcija torej omogoča hitro in enostavno okoriščanje, zaradi česar je močno 

razširjena po celem svetu. Zanimiv primer so arabske in vzhodnjaške države, kjer je korupcija 



 

62 

del obveznih dobrih poslovnih običajev in ni nezakonita. Ker pa velja v večini razvitih držav 

za sporno in nezakonito, so le-te sprejele poklicne kodekse, da bi spodbudile pošteno 

delovanje javnih in zasebnih uslužbencev. Na ta način skušajo korupcijo zmanjšati, če že ne 

izničiti (Dobovšek 2008, str. 44-48).  

 

8.7.1.1 Korupcija v novih demokracijah – tranzicijskih državah 

 

Pred približno dvajsetimi leti so srednje in vzhodno-evropske države stopile na pot tranzicije 

oz. so iz enega sistema družbene ureditve in proizvodnje začele prehod v drugi. Soočiti so se 

morale s podobnimi problemi kot so visoka brezposelnost, propadanje velikih 

nedobičkonosnih tovarn, nekonkurenčnostjo svojih gospodarstev, nelegitimnostjo na novo 

oblikovanih institucij, itd. Takšno stanje v državi so rodovitna tla za razvoj nelegalnega 

lobiranja in korupcije, ki je prav gotovo ena izmed največjih težav s katerimi se soočajo 

tranzicijske države. Ne samo, da se pojavlja v vseh sferah družbenega življenja, ampak je prav 

značilna za politične elite. Slednje, skupaj s svojimi pomagači, ki so največkrat pokvarjeni 

podjetniki, se osebno okoriščajo z javnimi sredstvi. Tako kradejo preostalemu prebivalstvu, ki 

živi v revščini, saj se sredstva za razvoj stekajo v zasebne roke (Dobovšek 2008, str. 300-

306).  

 

Čeprav je res, da je korupcija prisotna tudi v razvitih družbah z dolgo demokratično tradicijo, 

ima v tranzicijskih državah idealno okolje za obstoj. V teh državah namreč obstajajo mnoge 

pravne praznine; razmerja med javnimi institucijami še niso urejena; stare vrednote so 

izgubljene, nove pa jih še niso nadomestile, itd. Mogoče je največji problem nejasna meja 

med javnim in zasebnim interesom, kar pomeni da sta izvršna oblast (država) in gospodarstvo 

prepletena. Često se dogaja, da si ena stran podreja drugo. Bogati podjetniki pogosto z 

raznimi nelegalnimi sredstvi (npr. nelegalno lobiranje) pridobijo vpliv na oblast, ki sprejema 

odločitve v nasprotju z javnim interesom.  (Dobovšek 2008, str. 300-302). 

 

Ko govorimo o korupciji v tranzicijskih državah, se pogosto sprašujemo ali niso prav 

interesne skupine preko nelegalnega lobiranja (npr. podkupnine) vplivale na način izvrševanja 

ali neizvrševanja zakonov in pravil ter kako so zakoni in pravila pravzaprav formulirani. V 

primeru, ko interesne skupine s podkupninami vplivajo na sprejem določenih zakonov in 

pravil, ali celo kupijo sodne odločitve, lahko govorimo o pojavu ''prevzema države'' (angl.: 

state capture) (Dobovšek 2008, str. 304-306). Moramo pa dodati, da je v postsocialističnih 
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državah obstajala, ali pa še vedno obstaja pomanjkljiva zakonodaja. Zato so neformalne 

mreže, oz. interesne skupine zlahka izkoristile pravne praznine v svojo korist in si v času divje 

privatizacije ustvarile prave imperije (Dobovšek 2008, str. 347).  

 

8.8 Korupcija, interesne skupine in lobiranje 

 

V vseh demokratičnih družbah je mogoče zaznati pojav vedno bolj raznolikih oblik in načinov 

interesnega predstavništva. Prav zato ostaja prepričanje, da so interesne skupine nekakšen 

most med civilno družbo in državo. Seveda spremljajo ta proces številne dileme o možnosti 

vsiljevanja zasebnih interesov dela družbe. Lobisti namreč skušajo z vplivanjem na vodilne 

politične strukture pridobiti določene prednosti in ugodnosti na včasih dokaj sporen način, ki 

ni nujno v mejah legalnega, zaradi česar se na lobiranje gleda na tako sumničav način.  Zato 

se vse pogosteje postavljajo vprašanja demokracije in politike o tem kdo dobi kaj, kje in kako 

(Fink-Hafner 2007, str. 94). Prav ponujanje protiuslug, doseganje prednosti in koristi, nas 

ponovno pripeljejo do vprašanja, kdaj se konča lobiranje in se začne korupcija. Poleg tega 

drži tudi dejstvo, da politika sama sloni na zvezah in poznanstvih, socialne mreže so nekaj 

običajnega in družbeno sprejemljivega, zato je težko postaviti mejo med lobiranjem in 

korupcijo (Dobovšek 2008, str. 48-49).  

 

Ena od značilnosti sodobnih družb je konflikt med interesi/zahtevami interesnih skupin in 

vlogo javne uprave – t.i. birokracije. Zanj je značilno, da na eni strani stoji oblast kot 

nepristranska avtoriteta države, na drugi pa skupine, ki predstavljajo zelo ozke interese. Glede 

na to, da lahko imajo interesne skupine v različnih državah status legitimnega ali 

nelegitimnega partnerja javne uprave, so nekateri avtorji izdelali klasifikacijo, ki jih deli v 

naslednje štiri velike skupine: 

 Legitimne; pri tej vrsti interakcij politika sprejema interesne skupine kot dejstvo 

političnega sistema in so legalno in uradno vključene v proces oblikovanja in 

upravljanja javnih politik. Govorimo tudi o korporativizmu, kjer ima javna uprava 

stik z vsemi interesnimi skupinami. 

 Klientela ali simbioza; zanjo velja, da javna uprava smatra posamezno interesno 

skupino kot izključno predstavnico za določen družbeni sektor ter tesna medsebojna 

povezanost med to interesno skupino in javno upravo, od tod ime simbioza. Interesne 

skupine nudijo javni upravi informacije, nasvete, pomoč, politično podporo za 

pridobitev finančnih virov znotraj vlade. Javna uprava pa daje interesnim skupinam 
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večji vpliv pri oblikovanju politik in sprejema zanje ugodne politične odločitve. 

Posledice klientelističnega tipa interakcij so: 1. javna uprava se s privilegiranjem ene 

interesne skupine izogiba stiku z ostalimi; 2. zmanjšanje vpliva interesnih skupin v 

procesu oblikovanja politik. 

 Parentela; značilnost slednje so tesni, bratski odnosi med interesno skupino in 

oblastjo oz. vladajočo stranko. Pojavlja se predvsem v predindustrijskih družbah in 

ideoloških režimih ter režimih z dominantno politično stranko, manj v demokracijah, 

čeprav je tudi tam še vedno prisotna. Cilj interesne skupine je pridobitev dostopa in 

legitimnosti pri procesih odločanja, predstavljanje nekega sektorja je zanje manjšega 

pomena. Povezava med njima je samo posredna. 

 Nelegitimne; v tem primeru se interakcije med interesnimi skupinami in javno 

upravo odvijajo izven meja normalnega političnega delovanja, kar pomeni, da 

politični sistem ne sprejema legitimnosti interesne skupine kot predstavnika 

določenih interesov družbe. Interesne skupine sicer kar naprej poskušajo pridobiti 

privilegiran položaj znotraj političnega sistema, ampak ne zato, ker bi jim to lahko 

uspelo, ampak ker to pričakuje njihovo članstvo. Primerov nelegitimne interakcije je 

v svetu sicer zelo malo, saj tudi najbolj totalitarni sistemi vidijo v interesnih skupinah 

določene koristi in zato stremijo vsaj k odnosu parentele (Haček 2005, str. 121-124).   

 

Lobiranje, kot dejavnost interesnih skupin je sicer legitimna in nujna sestavina demokratične 

politike, ampak samo če poteka na etične načine. Ker se lobiranje ukvarja predvsem z javnimi 

politikami, je stalno podvrženo etičnemu vrednotenju, saj se stalno sprašujejmo kaj je 

dopustno in kaj ni. Tako se lobiranje nenehno sooča z novimi spremembami starih družbenih 

pravil in uvedbami novih. Četudi so v sodobnih družbah korupcijske in druge afere povezane 

z lobiranjem pogosto javno razkrite, se ne končajo z dokončno prepovedjo lobiranja. Običajno 

samo spodbudijo sprejem novih regulacij, katerih namen je boljši nadzor nad interesnimi 

skupinami, lobisti in lobiranci ter procesi lobiranja, in predvsem kaznovanje nezakonitih, 

neetičnih političnih praks. Praktične izkušnje s takšnimi metodami regulacije lobiranja so 

pokazale, da širjenje take regulacije in razkrivanje drugih pomembnih podatkov o v lobistične 

procese vpletenih akterjev, prinašata večjo preglednost v nacionalno in nadnacionalno 

(evropska raven) politično odločanje. Poleg tega, je ob globalnem spremljanju korupcije in 

čedalje večji občutljivosti in netoleranci javnosti za neetične lobistične prakse, vedno težje 

opravičiti takšno obnašanje tudi z etičnega vidika (Fink-Hafner 2007, str. 94).  
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Seveda je korupcija v javni upravi oz. politiki, težava, ki se pojavlja tako v starih kot novih 

demokracijah, vendar pa je za postsocialistične države prav specifična. To se dogaja, ker 

politične stranke želijo vplivati na imenovanje državnih uradnikov na čim več hierarhičnih 

ravni.  Temu pojavu pravimo kolonizacija javne uprave. Rezultat takšnega obnašanja je 

neupoštevanje etičnosti in racionalnosti v javnem sektorju, ki se običajno kar naprej stopnjuje 

in samo ukrepi za ojačanje etičnosti delovanja v javni upravi ter ukrepi na področju lobiranja, 

bi lahko pripomogli k zmanjševanju zlorab in povečanju legitimnosti glavnih političnih 

akterjev in institucij (Fink-Hafner 2007, str. 10).    

 

Tako smo leta 2011 v Sloveniji sprejeli Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki zelo 

natančno opredeljuje kaj je lobiranje, kdo so lahko lobisti in lobiranci, oz. kdo to niso in 

kakšne sankcije so predvidene za kršitelje tega zakona. Najpomembnejše pa je seveda to, da 

ta zakon jasno določa dovoljene in nedovoljene prakse pri izvajanju lobistične dejavnosti. 

Kodeks poklicnih pravil lobistov pa spodbuja upoštevanje etičnih in moralnih načel poštenega 

lobiranja.         

 

8.8.1 Družbeno-politični okvir nelegalnega lobiranja 

 

Osmo poglavje pričujoče magistrske naloge smo namenili korupciji. Ugotovili smo, da je to 

pojav, ki je prisoten v vseh družbah, tako demokratičnih kot nedemokratičnih, in da ima 

številne negativne učinke. Tako kot preostali družbeni subjekti, tudi interesne skupine niso 

imune na ta pojav, oz. se vse pogosteje poslužujejo spornega lobiranja za doseganje svojih 

posebnih interesov, ki so pogosto v nasprotju s t.i. javnim dobrim.  

 

In sicer so okoliščine v katerih interesne skupine lobirajo koruptivno naslednje: 

 V družbi običajno obstaja nedemokratični družbeno-politični sistem. 

 Družba je doživela nenadne družbeno-ekonomske spremembe (npr. tranzicijske 

države). 

 Družba je doživela reprodukcijo stare nomenklature, ki skuša kolonizirati javno 

upravo in ne upošteva, etičnosti in racionalnosti (posledica so klientelizem in 

nepotizem). 

 Politika zavlačuje s tranzicijo, državno premoženje pa je podvrženo divji 

privatizaciji.  
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 Država še vedno nadzoruje del gospodarstva (država ima še vedno večinske deleže v 

strateških podjetjih) in tudi politične stranke vstopajo v gospodarstvo (postavljanje 

svojih članov na vodilne položaje v podjetjih). 

 Interesne skupine financirajo stranke in si jih tako podrejajo. 

 Neobstoj pravne države (neenakost pred zakonom in olajšave za nekatere 

posameznike).  

 Prevladuje nezaupanje državljanov v državo in nespoštovanje prava. 

 V neki družbi je prišlo do erozije ''zdravih'' vrednot, ki so jih nadomestile pohlep, 

nespoštovanje prava, itd., korupcija je postala institucionalizirana, etično-moralni 

ideali so izgubljeni, oslabljene so norme. 

 V družbi vlada politični nihilizem – ni več družbenih in političnih idealov. 

 Država ima nezaokrožen in necelovit ekonomsko-pravni sistem, ki ne jasno loči med 

dovoljenim in prepovedanim, zaradi česar so kaznovalni organi (policija, tožilstvo, 

sodišča) pogosto nemočni.    

 V družbi prihaja do devolucije institucij. 

 Pomanjkanje kvalificiranih in usposobljenih vodilnih kadrov, pomanjkanje internih 

kontrol ter nemoralnost vodilnih javnih oseb. 

 V družbi vladajo velike ekonomske razlike in nespoštovanje človekovih pravic ter 

toleranca do korupcije v raznih oblikah. 

 Pomanjkanje protikorupcijske strategije in protikorupcijskih ukrepov v državi, tudi 

zaradi pomanjkanja sredstev za preventivno dejavnost, saj pogosto javna sredstva 

odtekajo v zasebne roke (npr. pri javnih naročilih).  

 V neki družbi obstaja tradicija korupcije (Dobovšek 2008, str. 11-21). 

 

Če na kratko povzamemo pravkar našteto lahko rečemo, da je pojav nelegalnega lobiranja 

prisoten v vseh družbah, je pa bolj pogost v nedemokratičnih družbeno-političnih sistemih, 

kot je na primer Kuba in kot sta bili v preteklosti tudi Jugoslavija in Slovenija. Slednja je leta 

1991 doživela nenadno spremembo svojega družbeno-ekonomskega sistema, oz. je iz 

socializma in planskega gospodarstva vstopila v demokracijo in tržni ekonomski sistem, 

podobno kot mnoge tranzicijske države. Takrat se je začelo obdobje tranzicije. Čeprav so 

imele številne postsocialistične države dobre pogoje za uspešen prehod, je bila tranzicija 

marsikje neuspešna, tudi v Sloveniji kjer se ni niti še zaključila. Eden od razlogov za ta 

neuspeh je tudi reprodukcija stare nomenklature, kateri se je uspelo obdržati na oblasti in ki je 
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v novo okolje prinesla s seboj neetičnost in neracionalnost pri zaposlovanju državnih 

uslužbencev in privilegiranje nekaterih interesnih skupin. Tako ima država še vedno velike 

lastninske deleže v strateških podjetjih, v katere zaposluje po strankarski pripadnosti, državno 

premoženje pa je spolzelo v roke skorumpiranim politikom in tajkunom v času divje 

privatizacije. Poleg tega pa si interesne skupine ''kupujejo'' državne uradnike, ki v zameno za 

''nagrade'' tako ali drugače nagrajujejo interesne skupine (npr. dodeljevanje javnih naročil, 

podeljevanje subvencij,...).  Lahko bi rekli, da je takšna družba izgubila družbene in politične 

ideale. Še več, izgubila je ''zdrave'' vrednote, katere so nadomestili pohlep, nespoštovanje 

zakonov, itd.  Ko pravna država ne obstaja več, ko ekonomsko-pravni sistem ne loči med 

dovoljenim in prepovedanim, ljudje izgubijo zaupanje v državne institucije. Prav tako v taki 

državi primanjkujeta protikorupcijska strategija in protikorupcijski ukrepi, saj se denar izteka 

v napačne roke, največkrat zasebne. Kaznovalni organi pa ne ukrepajo zato, ker so bili tudi 

sami podkupljeni, ali pa ker nimajo potrebnih pooblastil, kajti oblast je še vedno v rokah 

nesposobnih, nekvalificiranih in neetičnih vodilnih kadrov. Korupcija je družbeno 

sprejemljiva in tolerirana, ekonomske razlike se povečujejo, vedno pogosteje se teptajo 

človekove pravice, družba pa zato drvi v prepad. Seveda tu ne trdimo, da je korupcija oz. 

nelegalno lobiranje prisotno samo v avtokratičnih/totalitarnih režimih oz. družbah in nekaterih 

tranzicijskih državah. Kot je pokazala praksa je ta pojav močno prisoten tudi v nekaterih 

starih demokracijah. Na primer Italija je primer države kjer ima korupcija globoke korenine in 

tudi grška družba se ji ni mogla upreti. 

 

 

9. RAZVOJ INTERESNEGA PREDSTAVNIŠTVA IN LOBIRANJA V 

SVETU 

 

 

Pojem lobiranje oz. lobi kot ga poznamo danes, se je prvič pojavil že leta 1829 v ameriški 

politični praksi, ko so z ''lobby agent'' opisovali ljudi, najete za iskanje privilegijev po 

hodnikih zakonodajnega organa v Albanyju. Kaj kmalu je lobiranje kot iskanje priložnosti 

vplivati na odločevalce postalo poklic, ki je uporabljal preizkušene metode, zaradi česar je 

pridobilo ustrezen slab sloves. Nekje od konca 19. stoletja dalje pa pomeni tudi profesionalno 

dejavnost plačanih lobistov, ki so v glavnem pravniki, nekdanji visoki državni uslužbenci in 

nekdanji poslanci. Čeprav lobiranje v širšem smislu ni ameriški izum, je prav na ameriških 
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tleh doseglo najvišnjo stopnjo razvoja in pomembno vlogo v politiki. Pojem je skozi čas 

dobival različne pomene. Tako je v 19. stoletju pomenil trud  plačanih agentov za vpliv na 

odločevalce z metodo ''iz oči v oči'' (angl.: face to face). Prav tako se je spreminjala vsebina 

tega pojma v politični sferi v različnih zgodovinskih obdobjih in družbah ter njegove oblike in 

metode prepričevanja. Nekateri avtorji so sicer opozarjali na to, da se je pojem preveč splošno 

uporabljal za katerikoli vpliv na katerekoli odločevalce. Lobiranje torej ni, če posameznik 

skuša vplivati na vlado v svojo osebno korist, ampak govorimo o lobiranju samo takrat, ko se 

poskuša vplivati na vlado ali zakonodajalce v interesu neke interesne skupine. Tedaj poteka 

komunikacija med predstavnikom slednje – lobistom in odločevalci. Če povzamemo zgoraj 

povedano, lahko rečemo, da je bistvo lobiranja oz. lobija sledeče: lobist zahteva, da vlada, ali 

drugi državni organ opravi ali ne opravi neko dejavnost, ker je to v interesu lobija in lobista 

(Fink-Hafner 2007, str. 17).  

 

Ko začnemo razpravo o lobiranju, neizogibno naletimo na pojma interesi in interesne skupine, 

ki so že dolgo nazaj imele pomembno vlogo v politiki. Čeprav politiki dolgo časa niso želeli 

priznati njihovega pomena, se je na koncu izkazalo, da je politika še kako močno povezana z 

legitimnimi in nelegitimnimi interesi. Osnovni problem politike je namreč ta, ali priznava in 

na kakšen način rešuje konflikte interesov, ali ji uspe in na kakšen način ji uspe reševati in 

preseči napetosti med individualnimi in skupinskimi interesi in oblikovati skupne interese, ki 

bi čimbolj vsebovali legitimne interese posameznikov in njihovih skupin. Tako so obstajali 

avtorji, ki so zavračali skupinske interese (Platon, totalitarizmi 20. stoletja), drugi pa so 

priznavali vpliv različnosti v politiki (Aristotel, Madison, Tocqueville) in so prinesli prvo 

formulacijo in sistematično obravnavo interesnih skupin v političnem procesu (Bibič 1995, 

str. 1). Šele 20. stoletje je prineslo širše priznavanje interesnih skupin in njihove legitimne 

vlogev družbi. Na to kažejo številne empirične raziskave teh skupin v ZDA v 30-ih letih 20. 

stoletja in splošen sprejem interesnih skupin kot kategorije v zahodni Evropi po drugi 

svetovni vojni ter njihov sprejem v politično znanost v Sloveniji oz. nekdanji Jugoslaviji in 

nekaterih drugih vzhodnoevropskih državah (Poljska, Češkoslovaška) (Bibič 1981, str. 416).  

 

Razvoj interesnih skupin je imel v posameznih državah zelo različno dinamiko in specifiko, 

tako da proučevanja tega pojava po posameznih državah tukaj ne bomo obravnavali, ker je 

enostavno preveč obsežno. Poleg tega je lobiranje, kot bomo videli v nadaljevanju, dokaj 

tajna in pred javnostjo skrita aktivnost interesnih skupin/lobijev, zaradi česar je njeno 

proučevanje še bolj oteženo. Lahko pa trdimo, da so v enih državah postale interesne skupine 
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legitimen politični partner prej, v drugih pa kasneje. Kot bomo opisali v naslednjem poglavju, 

je bilo lobiranje v vzhodni in srednji Evropi (nekdanjem Vzhodnem bloku) dolgo časa 

zanemarjeno, če že ne prepovedano. Šele po razpadu komunizma so se začele interesne 

skupine/lobiji množično pojavljati tudi v tem prostoru, vključno s Slovenijo. Prav uporaba 

pojma lobiranja v tako različnih družbenih in političnih kontekstih, je prinesla številne težave 

njegovi definiciji, predvsem pa je lobiranje dobilo različne vrednotne konotacije. Glede na 

dobre ali slabe izkušnje z lobiranjem, ga danes definirajo kot vplivanje interesnih skupin na 

vlado ali kot zlorabe v politiki (Fink-Hafner 2007, str. 18).  

 

 

9.1 Razvoj interesnega predstavništva in lobiranja v socialističnih družbah do leta 1990 

 

Dahl in še mnogi drugi politični misleci trdijo, da sta soudeležba državljanov v politiki in 

obstoj intermediarnih interesnih struktur pogoj in bistveni sestavini demokracije (Dahl 1971, 

str. 1). Poleg teh so značilne sestavine neke demokratične družbe še modernost, pluralizem 

političnih strank, kompetitivnost med slednjimi, fleksibilnost politike do družbenih 

sprememb, avtonomnost ekonomije od politike, in tudi udeležba interesnih skupin v politiki 

(Fink-Hafner 1992, str. 44). 

 

Torej sta uspešen prehod v demokracijo in njena konsolidacija možni le, če se oblikujejo: 

 nov institucionaliziran politični sistem,  

 relativno stabilna politična družba oz. strankarski sistem in  

 civilna družba oz. relativno stabilna interesna združenja (Fink-Hafner 2007, str. 24). 

 

Res pa je, da obstoj civilne družbe, čeprav nujen, sam ne omogoča doseči uspešno 

demokratizacijo. Po padcu Berlinskega zidu leta 1989, so mnogi pričakovali velik porast 

civilnodružbenih organizacij v postsocialističnih državah, do katerega pa ni prišlo. Razlog leži 

v pomanjkljivem razvoju interesnih združenj v prvi polovici 90-ih let 20. stoletja, ki ga 

nekateri imenujejo neobstoj civilne družbe (Curry 1994, str. 232-234). Seveda to ne drži 

popolnoma, saj so civilno družbo v 80-ih letih prejšnjega stoletja v tranzicijskih državah 

predstavljala opozicijska gibanja, ne pa moderna interesna združenja, ki obstajajo v zahodnih 

družbah. Takšna civilna družba je bila osnovana na ideji družbene samoorganizacije, 

ponovnem izgrajevanju družbenih vezi izven avtoritarne države in na zahtevi po neodvisni 

javni sferi izven uradnih, državno ali partijsko nadzorovanih komunikacij (Arato 1994, str. 4). 
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Civilno družbo v 80-ih 20. stoletja so predstavljale aktivnosti kulturnih elit in družbenih 

gibanj, ki so jih kulturne elite vodile. Te aktivnosti so nato vodile v večje družbene in 

politične spremembe v teh državah. Civilna družba je delovala predvsem preko stavk, 

demonstracij in raznih oblik nekonvencionalne politične udeležbe, ne pa toliko v obliki 

dejavnosti interesnih združenj. Borila se je za človekove pravice in snovanje družbe 

državljanov (von Beyme 1994, str. 104-106). Da bi vse to dosegli pa so bile potrebne 

spremembe političnega sistema. Ker so to spremembo izvedle samo kontra-elite in politične 

stranke, se je civilna družba na prehodu iz avtoritarne vladavine enostrankarskega sistema v 

mnogostrankarski politični sistem v precejšnji meri preoblikovala v politično družbo (Gantar 

1994, str. 359). Civlina družba kot jo pozna zahod, ki sloni na liberalni demokraciji in tržni 

ekonomiji, se je v postsocialističnih družbah začela razvijati, ko so vzpostavili njene 

strukturne predpostavke: tržno ekonomijo, načela pravne države, spreminjanje razmerja med 

politiko in gospodarstvom, spreminjanje socialne strukture. Razlika med civilno družbo v 

socialističnih družbah in modernim okoljem je ta, da se civilnodružbeni akterji zavzemajo 

predvsem za svoje posebne interese, najbolj ekonomske (Fink-Hafner 2007, str. 24).  

 

9.2 Razvoj interesnega predstavništva in lobiranja v Sloveniji  

 

9.2.1 Do leta 1990 

 

Slovenijo je v 80-ih letih 20. stoletja še vedno zaznamoval monistični socialistični politični 

sistem, za katerega je bilo značilno izrazito privilegiranje interesov komunistične stranke in 

partijske vojske ter neomogočanje prodobivanja institucionalnega prostora organiziranim 

interesom neformalne politike. To je bil prostor, ki ni dopuščal ideološke in politične 

drugačnosti in sevedea niti oblikovanja in delovanja smostojnih interesnih skupin. Slednje 

tudi niso mogle legalno vplivati na oblikovanje in izvajanje javnih politik z modernimi 

metodami in tehnikami lobiranja. Zaradi pomanjkanja pogojev poliarhične demokracije, so se 

morale interesne skupine neformalno oblikovati znotraj vladajoče stranke, kjer so se borile za 

svoj kos pogače na skrit način. Različni interesi, boj za oblast in elitni položaj v družbi, so 

tako privedli do konfliktov znotraj vladajoče stranke, ki so se končali s t.i. partijskimi 

čistkami (Fink-Hafner 2007, str. 26). 

 

Poleg monističnega sta se v tem času (v 80-ih letih 20. stoletja) v Sloveniji izoblikovala še 

dva vzorca oblikovanja in izvajanja javnih politik:  
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 Prvi je bil prehodni vzorec, ki se je pojavil, ko je novim avtonomnim političnim 

subjektom preko civilnodružbenih bojev uspelo pridobiti na pol legalen politični 

prostor. Civilna družba in politična opozicija sta s svojimi zahtevami, posredno 

vstopili v javni prostor in povzročili razpad načina oblikovanja javnopolitičnih aren, 

kot ga je poznala vladajoča elita, tako da so z avtonomnim javnim mnenjem pritiskali 

na vladajoče politike. Neposredno pa so vstopili v ta politični prostor z direktnimi 

apeli, zahtevami in drugimi oblikami političnega pritiska na politične funkcionarje in 

institucije. Sprva so se poslužili Zveze socialistične mladine Slovenije, nekoliko 

kasneje pa Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. V času prehodnega 

vzorca, je še vedno prevladovala formalna ideološka in politična prevlada 

komunistične stranke. Še vedno je obvladovala glavne instrumente političnega in 

državnega odločanja, nadzirala volitve, obvladovala množične medije in druge 

agente politične socializacije. Vendar se je s pojavom številnih avtonomnih političnih 

igralcev, političnih alternativ, alternativnih načinov organiziranja interesov in 

uporabe modernih metod in tehnik političnega delovanja, monizem rušil, in skupaj z 

vladajočo elito izgubljal svojo legitimnost. Takšne okoliščine so politično elito 

prisilile v preoblikovanje (postala je notranje pluralna in je oblikovala 

modernizirajoče jedro), kar je privedlo do kratkotrajnega obdobja anarhije, ko je elita 

brez sankcij kršila sistemska politična pravila in pravila oblikovanja modernih 

vzorcev političnega obnašanja.    

 Drugi, t.i. moderni vzorec oblikovanja politik, oz. njegovi zametki, so se pojavili na 

prehodu iz 80-ih v 90. leta 20. stoletja. Prostor interesnega posredovanja se je takrat s 

sprejetjem ustavnih dopolnil in nove tranzicijske zakonodaje dejansko in tudi 

formalno moderniziral. Kljub temu, je razvoj modernega načina sodelovanja 

interesnih skupin pri oblikovanju in izvajanju javnih politik še vedno aktualen 

proces, na katerega so in še vedno pomembno vplivajo notranji in tudi zunanji 

dejavniki, kot je bilo povezovanje Slovenije z EU (Fink-Hafner 2007, str. 26-27).  

 

Zanimiv je podatek, ki ga je podal Dahrendorf. On pravi, da bodo postsocialistične družbe 

vzhodne in srednje Evrope potrebovale okrog 60 let, oz. dve ali tri generacije, da bodo lahko 

postavile temelje za trdno civilno družbo (Karbonski 1994, str. 227). Torej je naloga, ki čaka 

mnoge tranzicijske države naporna, pot pa dolga. 
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9.2.2 Po letu 1990 

 

V začetku 90-ih let 20. stoletja so se končno izvedli začetni procesi oblikovanja organiziranih 

interesov/interesnih skupin. Torej tistih subjektov, ki preko komunikacije s političnimi 

odločevalci skušajo sooblikovati javne politike ali doseči avtoritativno alokacijo vrednot v 

skladu s svojimi interesi, in brez želje/cilja priti na oblast (Fink-Hafner 2007, str. 29). Kar se 

tiče sodelovanja interesnih skupin v javnopolitičnih procesih, so se v prvi polovci 90-ih let 

pokazali štirje vzorci: 

1. Prevlada majhnega števila vplivnih interesnih skupin v relativno številčnem okolju 

skupaj z relativno pomembnim vplivom predstavnikov ustreznega vladnega resorja 

(zdravstvo, kmetijstvo, šolstvo in kultura, gospodarstvo, raziskovalna dejavnost in 

tehnologija). 

2. Več interesnih skupin z razpršeno količino vplivnosti skupaj z relativno pomembnim 

vplivom predstavnikov ustreznega vladnega resorja (delo, zaposlovanje, sociala, 

kreditno-monetarno področje). 

3. Pomemben vpliv strokovnjakov skupaj z relativno pomembnim vplivom 

predstavnikov ustreznega vladnega resorja (obramba, mednarodni odnosi). 

4. Neoblikovanost interesnih skupin in relativno pomemben vpliv predstavnikov 

ustreznega vladnega resorja (notranja politika) (Fink-Hafner 2007, str. 30). 

 

V takšnem modernem okolju, v prvi polovici in sredi 90-ih let 20. stoletja, so politični 

odločevalci zaznali delovanje interesnih skupin in različne metode in tehnike vplivanja, tiste 

legalne in legitimne ter neetične in protizakonite. Čeprav so raziskave potrdile, da nekatere 

interesne skupine uporabljajo neprimerne in celo protizakonite metode lobiranja, je večina 

poslancev (70%) Državnega zbora RS v anketi leta 1994 menila, da vplivanje interesnih 

skupin na politično odločanje ne ogroža demokracije v Sloveniji (Fink-Hafner 2007, str. 30-

31). 

 

9.2.3 Pred polnopravnim članstvom v EU 

 

Slovenija je ob koncu 90-ih let 20. stoletja, torej takoj po osamosvojitvi, začela s procesom 

vključevanja v EU. Tako se je zanjo začelo obdobje evropeizacije slovenskih interesnih 

skupin in lobiranja, kar enostavno pomeni prenašanje modelov in zahtev iz EU v države 

kandidatke za članstvo v EU. Fink-Hafnerjeva definira evropeizacijo kot specifičen segment 
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socialno-političnih procesov na področju interesnega organiziranja in vplivanja interesnih 

skupin na oblikovnaje in izvajanje javnih politik. Med oblikami podpore, ki so jo v obdobju 

pred polnopravnim članstvom nudile EU skupine (t.i. evroskupine) interesnim skupinam v 

Sloveniji, da so le-te lažje dosegle svoje cilje v procesih oblikovanja in izvajanja javnih 

politik so: strokovna pomoč, brezplačna uporaba informacij in analiz, obiski visokih 

uradnikov EU-interesnih skupin in njihova srečanja s slovenskimi odločevalci ter finančna in 

materialna podpora. Druge oblike podpore so bile še: izobraževanje voditeljev interesnih 

skupin, priprava skupnih izjav in deklaracij o problemih širšega pomena, povabila k udeležbi 

v mednarodnih projektih, mednarodna izmenjava osebja in idej, zagotavljanje informativnega 

materiala, udeležba na mednarodnih srečanjih in pomoč pri navezovanju stikov z evropskimi 

institucijami (Fink-Hafner 2007, str. 32-33).  

 

V Sloveniiji smo v 90-ih letih 20. stoletja zaznali predvsem naslednje učinke evropeizacije: 

legitimizacijo slovenskih interesnih skupin v Sloveniji in legitimizacijo evroskupin v očeh 

njihovega članstva; izvoz/uvoz vrednot EU, političnih problemov in stilov iz EU v države 

kandidatke; širjenje stikov med nevladnimi akterji kandidatk in uradniki v ustanovah EU; 

oblikovanje institucij civilne družbe in intermediacijskega prostora v kandidatkah s pomočjo 

evroskupin ter povečanje števila vladnih in nevladnih političnih akterjev, ki so bili vključeni v 

pogajalske procese o pridruževanju držav kandidatk (Fink-Hafner 2007, str. 32). 

 

Zelo pomembna posledica/učinek evropeizacije je sooblikovanje politične kulture slovenskih 

interesnih skupin. Tako so tiste skupine, ki so prejemale tujo podporo, bolj aktivne v procesih 

oblikovanja javnih politik (sodelujejo pri oblikovanju institucionalnega dnevnega reda), to pa 

zato, ker te interesne skupine z mednarodnimi povezavami razumejo politiko kot boj med 

različnimi interesi in da morajo same poskrbeti za uresničitev le-teh. Mednarodno 

povezovanje je in podpira razvoj participatornega tipa politične kulture v Sloveniji in 

internacionalizacijo reševanja konfliktov (slovenske interesne skupine se poslužujejo tudi 

tujih sodišč) povezanih z oblikovanjem in izvajanjem politik v Sloveniji. Slovenske interesne 

skupine z evropskimi stiki, ne le več lobirajo, ampak jih domači politiki percepirajo in 

sprejemajo kot relevantne javnopolitične igralce prav zaradi tuje podpore (Fink-Hafner 2007, 

str.  34-37). 

 

Če na kratko povzamemo lahko rečemo, da evropsko povezovanje prinaša novo znanje, 

neodvisne vire informacij in nov način razmišljanja v civilni družbi in še mnogo več: delno 
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reorganizacijo nekaterih slovenskih interesnih skupin; novo idejo o tem katere politike so 

dobre in kako naj bi akterji civilne družbe in vladni akterji sodelovali. Takšne spremembe so 

pripeljale do preobrazbe domačih javnopolitičnih procesov in so silile v spremembe 

pogajalskih procesov med Slovenijo in EU. Spremenila se je slovenska javnopolitična arena, 

saj so bile interesne skupine z evropskimi povezavami uspešnejše pri uresničevanju svojih 

interesov. Največ podpore so dobile predvsem slovenske ekonomske interesne skupine, kar 

kaže na precej sebične interese sorodnih evropskih skupin, ki so vplivali na evropsko 

povezovanje in podporo slovenskim akterjem (Fink-Hafner 2007, str. 32-41).  

 

9.2.4 Po vstopu Slovenije v EU 

 

V marsikateri literaturi o EU smo lahko prebrali, da vodijo procese evropskega povezovanja, 

ki obsegajo sodelovanje med političnimi strankami v vladi in tistimi v opoziciji, v bistvu elite. 

Čeprav to drži, lahko za Slovenijo trdimo, da je pri pogajalskih procesih sodelovala do neke 

mere tudi civilna družba, zaradi česar lahko v formalni pogajalski strukturi zaznamo tudi 

slovensko korporativistično politiko. In sicer so k preglednosti slovenskega pogajalskega 

procesa prispevali strokovnjaki iz vrst delodajalcev in delojemalcev v 31 delovnih skupinah 

Pogajalske skupine, in tudi objave pogajalskih stališč, javne predstavitve za zainteresirane 

javnosti (tudi civilnodružbene organizacije) ter podatki in stališča objavljeni na spletu. Žal v 

pogajalskem procesu ni bilo veliko prostora za uveljavljanje posebnih interesov in tako so 

države kandidatke za vstop v EU, vključno s Slovenijo, imele manjše možnosti za spremembo 

rokov sprejemanja evropske zakonodaje v domačo (Fink-Hafner in Lajh 2005, str. 107).  

 

S polnopravnim članstvom se je vloga slovenskih javnopolitičnih akterjev pri oblikovanju 

skupnih evropskih politik spremenila. Sedaj se od državnih in nedržavnih akterjev pričakuje 

aktivno sodelovanje. Ker je pri izvajanju skupnih evropskih politik običajno potrebno 

spremeniti ali na novo sprejeti domačo zakonodajo, imajo interesne skupine več sistemskih 

priložnosti za sodelovanje pri procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik na lokalni, 

nacionalni in nadnacionalni ravni. Kljub temu pa so raziskave pokazale, da je posluh 

slovenske vlade in drugih državnih organov za nasvete interesnih skupin še vedno premajhen, 

če ga primerjamo z evropskim. Edino orožje, ki slovenskim interesnim skupinam preostane je, 

da ukolikor ne bodo imele dovolj vpliva na oblikovanje javnih politik ali pa bodo sprejete 

politike, ki bi ogrožale njihove interese, bodo lahko otežkočale in/ali zavlačevale izvajanje 

javnih politik (Fink-Hafner 2007, str. 42-43). 
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Evropeizacija slovenskih interesnih skupin še ne pomeni, da so se te odrekle lobiranju 

slovenske vlade in drugih državnih organov, ampak da so k svojim ciljem in naslovnikom 

lobiranja dodale tudi javnopolitične akterje in institucije EU (Fink-Hafner 2007, str. 56).       

 

 

10. PRIMERI MEDNARODNIH ELITNIH LOBISTIČNIH 

ORGANIZACIJ 

 

 

Statistika pravi, da 10% najbogatejših ljudi na svetu poseduje 80% svetovnega bogastva, 

spodnja polovica prebivalstva pa poseduje vsega 1% svetovnega bogastva. Ti bogati, ki jih 

lahko imenujemo tudi elite, posedujejo ekonomsko moč, ki je bolj ali manj tudi politična moč. 

Tako peščica najbogatejših ljudi na svetu, ki obvladuje mednarodne finance in največje 

svetovne korporacije, obvladuje svet (Vuk 2011, str. 4). Kot smo že večrat poudarili v 

prejšnjih poglavjih, se te elite povezujejo v neformalne mreže, oblikujejo interesne skupine in 

uporabljajo lobiranje za doseganje svojih ciljev.  

 

Sedaj pa bomo predstavili še nekatere primere takšnih elitnih organizacij, ki s svojim 

delovanjem vplivajo na družbeno dogajanje in krojijo naše življenje. Obenem pa vas 

opozarjamo, da so nekateri podatki in trditve o teh organizacijah pridobljeni preko spletnih 

povezav in kot taki, niso nedvomno dokazani. V glavnem so indici, posredni dokazi ali le 

nepreverjene domneve, zato se lahko prosto odločate ali verjeti tem podatkom ali ne. 

 

 

10.1 Prostozidarji 

 

Izraz ''freemason'' se je prvič pojavil leta 1375 v Londonu in je ločeval prostozidarje od 

ostalih zidarjev zaradi njihove usposobljenosti in zaradi večje svobode, ki so jo uživali – od 

tod izraz prostozidar ali svobodni zidar. Je skrivnostna organizacija, ki svojega bistva in ciljev 

javnosti ne razkriva. Po eni strani se opredeljujejo kot človekoljubna organizacija, ki se 

posveča dobrodelni dejavnosti in duhovni rasti, po drugi pa naj bi se domnevno, za dosego 

svojih ciljev, posluževali celo terorizma, umorov, korupcije, itd. V svetu obstaja mnogo 

mednarodnih prostozidarskih povezav in organizacij kot sta Mednarodni prostozidarski in 
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informativni biro in Mednarodno prostozidarsko združenje. Danes štejejo prostozidarske 

organizacije že več kot osem milijonov članov, ki naj bi se bili s podtalnim delovanjem 

vtihotapili v vrhove evropskih in svetovnih ustanov (Svetovna banka, Mednarodni denarni 

sklad), oz. v vse sfere družbenega in političnega življenja, z namenom obvladati vsa ta 

področja. V tem smislu je njihov namen vsakemu članu ali članici t.i. lože zagotoviti čim višji 

položaj, v skladu z interesi organizacije in sposobnostmi člana. Prostozidarstvo je torej 

organizacija z jasno politično ideologijo meščansko elitistične usmeritve, katere cilj je pohod 

na oblast (Dobovšek 2008, str. 356-377). 

 

10.2 Paraprostozidarske organizacije  

 

To so organizacije, ki med svoje člane štejejo predvsem zelo vplivne posameznike in ki s 

konspirativnim in skrivnim delovanjem spominjajo na masonstvo, čeprav kakršnokoli 

povezavo z njimi odločno zanikajo. In sicer jo zanikajo, četudi je kar nekaj članov teh 

paramasonskih organizacij hkrati tudi članov masonskih lož (Dobovšek 2008, str. 377). 

 

10.2.1 Rotary klub 

 

Ustanovljen je bil leta 1905 in vključuje samo pripadnike nekega poklica (npr. pravnike). 

Njegov namen je negovanje osebnih odnosov, poznanstev in prijateljstva za povečanje 

možnosti služenja splošnim interesom, postavljanje visokih etičnih meril v poslih, itd. Svojim 

članom nudi tudi praktične koristi pri sklepanju poslov, zato lahko trdimo, da ima podobne 

cilje kot prostozidarstvo. Tudi za rotarijance velja, da so nekateri hkrati člani prostozidarjev. 

Všasih je namreč bilo članstvo v Rotary klubu predpogoj za včlanitev v protstozidarstvo 

(Dobovšek 2008, str. 377). 

 

10.2.2 Skupina Bilderberg 

 

Ustanovljena je bila leta 1954, ko so se pod pokroviteljstvom nizozemskega dvora in družine 

Rockefeller prvič sestali najpomembnejši možje sveta v istoimenskem hotelu v kraju 

Oostbrek (Estulin 2008, str. 7). In sicer je bila skupina skrivno in podporno krilo pakta Nato 

in Marshallovega načrta za obnovo v 2. svetovni vojni razrušene Evrope. Zahodna finančno-

industrijska oligarhija je takrat potrebovala način kako bi oblikovala lastne mednarodne oz. 

globalne strategije za vplivanje na zahodne politike v želeno smer. Čezatlantsko dogovarjanje 
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je postalo za elito preživetvena nuja. Organizacija se danes ukvarja s trgovino, 

zaposlovanjem, mednarodno varnostjo, politiko, itd. Tretjina od njenih 120 članov prihaja iz 

vladnih in političnih ustanov, dve tretjini pa iz finančnih, industrijskih in drugih krogov. Po 

mnenju novinarjev je bilderberška konferenca temelj na katerem se gradi svetovna politika 

(Vuk 2011, str. 45).  

 

10.3 Svet za zunanje odnose 

 

Ustanovljen leta 1921 s strani E.M.House-a je med svoje člane vedno štel pomembne politike 

in poslovneže ter ključne posameznike najpomembnejših ameriških medijev. Svet deluje 

skrito pred očmi javnosti in medijev v skladu s svojo skrivno agendo. Ima podružnice v več 

pomembnih središčih ZDA in naj bi bil t.i. think tank (misleči tank – ideologi v službi elite) 

ameriške elite na vseh področjih njenega delovanja, saj so njegovi člani dominantne osebe v 

politiki, akademskih krogih, korporacijah, velikih neprofitnih fundacijah, sindikatih, vojski, 

itd. Svetu pripisujejo namen odpraviti ZDA kot suvereno državo in jo združiti v neko 

nadnacionalno tvorbo, ki bi domnevno bila diktatorska oblika vladavine. Poleg tega naj bi 

Svet financiral oblikovanje skupin pritiska od spodaj navzgor, prek katerih naj bi se 

upravičevale različne politike v korist demiurgov Sveta. S skupaj z drugimi podobnimi 

organizacijami naj bi bil resnični ameriški establishment (Vuk 2011, str. 42).  

 

10.4 Trilateralna komisija 

 

Ustanovil jo je David Rockefeller leta 1973. Njen cilj pa naj bi bilo uresničevanje 

Rockefellerjevih finančnih interesov v svetu. Politična in poslovna elita, ki jo Trilateralna 

komisija predstavlja, se dejansko vidi v vlogi voditelja sveta, ki postavlja svoje cilje mimo 

držav in vlad, izključno v funkciji interesov, ciljev in splošne politike predvsem finančne 

oligarhije. Javno pa naj bi bili njeni deklarirani cilji vodenje in pospeševanje svetovnega 

gospodarstva, zmanjševanje revščine, ohranjanje miru, oz. vse kar bi povečalo možnost 

razvoja globalnega sistema. Vključuje poleg ameriških članov tudi člane iz Evrope in 

pacifiške regije. In sicer šteje 200 do 300 ljudi, ki so pripadniki najvišje zahodne elite: 

bankirji, njihovi managerji in think tanki (Dobovšek 2008, str. 378). 
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10.5 Chatham house 

 

Leta 1926 je bil ustanovljen Kraljevi inštitut za zunanje zadeve, ki je dobil ime Chatham 

house po stavbi v kateri je lociran. Želja je bila ustanoviti anglo-ameriško institucijo, ki bi 

proučevala mednarodne zadeve za preprečitev bodočih vojn in vzdrževanje miru. Chatham 

house se predstavlja kot center za politične raziskave, ki naj bi bil neodvisen od vlade in 

lobističnih skupin in deluje na treh področjih: svetovno gospodarstvo; energija, okolje, in 

naravni viri; regionalna problematika in varnost. Drugi viri pa jo naslikajo nekoliko drugače, 

to je kot think tank bogate finančne dinastije Rothschild, katere cilji naj bi bili svetovna 

valutna unija, IMF (Mednarodni denarni sklad) pa bi postal svetovna izdajateljska banka v 

zasebni lasti, podobno kot je Fed (Amaeriška centralna banka) v ZDA. To naj bi pripeljalo do 

Svetovne države pod vodstvom mednarodnega kartela bankirjev, lastnikov IMF–ja. Chatham 

house naj bi torej bila evropska ideološka izpostava svetovnega bančnega kartela, ustvarjalec 

javnega mnenja in ideološki misleči tank v korist plutokracije oz. mednarodne finančne 

aristokracije, elite, z nalogo delati ''neodvisne politične analize'', kar pomeni neodvisne od 

kogarkoli, a v korist svetovnega bančnega kartela, oz. najbogatejših dinastij sveta (Vuk 2011, 

str. 45).  
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11. ZAKLJUČEK 

 

 

Cilj pričujoče magistrske naloge je bila predstavitev interesnih skupin in lobiranja, katerega se 

pogosto poslužujejo za doseganje zastavljenih ciljev ter potrditev v nalogi postavljenih 

hipotez. 

 

In sicer nas je zanimalo legalno lobiranje in tisto lobiranje, ki ne upošteva zakonskih okvirov 

in mu pravimo korupcija. Ker se običajno lobistična dejavnost fokusira na politiko in javne 

uslužbence, smo se osredotočili na nelegitimno lobiranje javne uprave, s katero se vsi 

srečujemo zelo pogosto. To pa zato, ker gre pri upravljanju za ustvarjanje javnih dobrin, ki so 

v skupnem interesu družbe in je nelegitimno lobiranje, ki zasleduje samo ozke interese 

interesne skupine, lahko zelo nevarno in v nasprotju z javnim interesom. Čeprav je lobiranje 

povezano s politiko, je ta pojav prisoten na vseh področjih javnega in zasebnega delovanja. 

Načeloma najdemo lobiranje povsod tam, kjer sprejemajo pomembne odločitve, kjer se 

srečujejo različni interesi in gre za prerazporeditev premoženja in večjih vsot denarja. 

 

Ugotovili smo namreč, da je lobiranje dokaj skrivnostna dejavnost, saj se odvija skrito, oz. 

stran od oči javnosti. Prav zato so se ga prijela dokaj ne laskava imena, saj ga ljudje gledajo s 

sumničenjem in pogosto povezujejo s korupcijo. Proučevanja smo se lotili z opredelitvijo 

najpomembnejših pojmov povezanih z interesnimi skupinami in lobiranjem. To so elite, 

neformalne mreže in interesi. In sicer ločimo politične, kulturne in ekonomske elite. Vse 

posedujejo moč, da sprejemajo odločitve, ki vplivajo na življenja drugih ljudi in sposobnost 

vplivanja na odločevalce. Tisto kar jim daje moč in vpliv pa so resursi, oz. nadzor nad le-temi. 

Ker so ti resursi pogosto med seboj povezani, so lahko politične elite istočasno tudi 

ekonomske in/ali kulturne. Eden od načinov povečevanja moči elite je tudi razvijanje 

socialnega kapitala ali mreženja. Pripadniki elit namreč tkejo neformalne mreže, ki so skupine 

ljudi, ki jih povezujejo podobni interesi, skupna stališča, odnosi sorodstva ali prijateljstva med 

člani teh mrež. Imajo zelo pomembnmo vlogo v politiki in gospodarstvu, kjer so neformalne 

zveze in poznanstva ključne, saj svojim članom prinašajo prednosti prav zato, ker delujejo na 

podlagi izmenjave informacij in uslug.  
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Svoj vpliv na odločevalce izvajajo preko lobiranja, ki ga definiramo kot nejavno vplivanje na 

institucije in državne uradnike, ki odločitve sprejemajo. Zato tudi ustanavljajo interesne 

skupine in/ali lobije, da bi preko le-teh uresničevale svoje ozke interese. Medtem ko politično 

elito zanima nadzor nad oblastjo in moč, ki jo izvajajao preko zakonodaje, so interesne 

skupine zainteresirane za vpliv nad odločevalci, katerim posredujejo želje pripadnikov 

ekonomskih in kulturnih elit, ki so istočasno člani interesnih skupin. Tudi za neformalne 

mreže je bistvenega pomena, da so skrite in delujejo v ozadju, kar povzroča nezaupanje ljudi 

do teh skupin.. 

 

Zanimivo je, da interesne skupine v preteklosti niso bile zaželjene, ker že s samim obstojem 

kritizirajo idejo vladavine ljudstva prek volitev. Njihovo delovanje mimo predvidenih 

mehanizmov in izvajanje posebnih organiziranih pritiskov na zakonodajno in izvršilno oblast 

pa ni v skladu s samopredstavo liberalne demokracije. Danes pa so običajen in sprejet pojav v 

družbah, saj nekateri menijo, da lahko posvetovanje političnih odločevalcev z interesnimi 

skupinami prispeva k večji demokratičnosti in kvaliteti odločanja. Priznane so kot eden 

stebrov politike in pogoj sodobne demokracije ter nadaljnje demokratizacije. Sedaj pa bomo 

povzeli glavne pozitivne učinke interesnih skupin, ki jih slednje prinašajo v družbo in tako 

potrdili našo prvo hipotezo, ki pravi: 

 

Hipoteza 1: Čeprav interesne skupine pogosto povezujejo s korupcijo, so nepogrešljiv 

sestavni del sodobne družbe in prinašajo slednji tudi pozitivne učinke. 

 

Bibič, Brezovšek, Žagar, Eising in Fink-Hafnerjeva namreč pravijo, da so nujna sestavina 

demokratične družbe saj: so primarno sredstvo posredovanja med posamezniki in državo; 

večajo prostor za politično udeležbo in s tem omejujejo politično odtujitev; so izraz svobode, 

tudi politične, saj omogočajo ljudjem zasledovanje lastnih interesov; izražajo interese, ki bi 

sicer ostali zanemarjeni; so dopolnilo k procesu odločanja, ki zagotavljajo ravnotežje 

družbeno-političnega sistema, ker vplivajo na stranke, javnost in vlado; povečujejo 

identifikacijo državljanov s političnim sistemom in ustvarjajo politično socializacijo (razvoj 

političnih veščin, pridobivanje voditeljskih izkušenj,...); krepijo ekspertno podlago odločanja 

in kvaliteto dela odločevalcev, ko sporočajo odločevalcem svoje želje, argumente in 

informacije ter jim posredujejo koristne informacije in nudijo strokovno pomoč; omogočajo 

participacijo v odločevalskih procesih tudi akterjem, ki sicer nimajo dostopa do odločevalcev; 

razsvetljujejo javno mnenje o skupnih družbenih problemih; prispevajo k integraciji družbe; 
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spodbujajo politične spremembe; spodbujajo k demokratizaciji družbe in vključevanju držav v 

mednarodni prostor (npr. Slovenija in druge tranzicijske države); evroskupine na primer se 

zavzemajo za večjo liberalizacijo in deregulacijo trga; pomagajo iskati strategije za 

promoviranje ekonomske rasti in zmanjšanje nezaposlenosti; imajo kontrolno vlogo, saj 

opozarjajo na neprimerne lobistične prakse nekaterih interesnih skupin.  

 

Žal pa so izkušnje z lobiranjem pokazale, da so prisotni tudi nezaželeni vzorci obnašanja v 

politiki (zlorabe, podkupovanja,...), zaradi česar si je lobiranje prislužilo negativen prizvok. 

Ponekod jih obtožujejo preobremenjevanja političnega sistema, zlasti parlamenta in vlade, in 

da povzročajo nestabilnost ter ogrožajo celo razvoj in ekonomski napredek. Označujejo jih 

kot parazite, ki rušijo zakonodajni proces. Ena od kritik je tudi, da osvobajajo elite od 

vsakodnevnih pritiskov javnega mnenja, ki lahko nato samovoljno vladajo. Eden od vzrokov 

za slab sloves lobiranja je, da poteka tajno ali vsaj javnosti prikrito ter, da so v to igro 

vpletene velike vsote denarja. Lobisti namreč državnim funkcionarjem prispevajo finančna 

sredstva, jim pomagajo pri pridobivanju glasov na volitvah ter jim nudijo manj znane in 

prikrojene informacije o zadevah o katerih se odloča v političnem sistemu. Izvoljeni 

funkcionarji pa v zameno za te usluge glasujejo za rešitev, ki jo predlaga ali podpira določena 

interesna skupina oz. lobi. V primeru, ko je namen denarnega prispevka, da stranka oblikuje 

politike, ki bodo podpirale posebne interese donatorjev na račun javnega dobrega, govorimo o 

korupciji.  

 

V procesu lobiranja se torej uporabljajo legitimni in neligitimni pristopi. Med prve štejemo: 1. 

prepričevanje, 2. posredovanje podatkov, 3. priprava analiz in njihovo posredovanje 

odločevalcem, 4. zbiranje informacij o potekajočih ali napovedanih javnopolitičnih procesih. 

Med nelegitimne pa: 1. podkupovanje, 2. korupcija v prikriti materialni obliki (trgovanje s 

položaji), 3. prikrojevanje podatkov, 4. nepošteno pridobivanje in širjenje uradnih podatkov in 

grožnje. Dokaj sporna je tudi uporaba/zloraba informacijskih/množični medijev s strani 

interesnih skupin. Nekateri pripadniki interesnih skupin in/ali lobijev so namreč lastniki 

medijskih hiš (časopisov, televizije, radijskih postaj, itd.), in imajo torej moč, da določajo 

agendo medija in s tem uveljavijo svojo definicijo konkretnih problemov ter usmerjajo 

popularne percepcije o določenem vprašanju. Množične percepcije pa vplivajo na politične 

odločitve. Čeprav smo dejali, da poteka lobiranje za zaprtimi vrati, so mnoge nevladne 

organizacije spoznale, da lahko medije uporabijo pri svojih strategijah. Zato se jih poslužujejo 

pri svojih lobističnih kampanijah.  
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Negativnih posledic korupcije je veliko, najpomembnejša pa so: spodkopava uporabo 

objektivnih demokratičnih kriterijev, ki bi jih morala upoštevati uradna oseba; zmanjšuje 

zaupanje državljanov v državo in zniža raven spoštovanja prava; izgubo etično-moralnih 

idealov; krepitev drugih oblik kriminalitete kot je na primer pranje denarja; ekonomska 

neučinkovitost in razsipništvo; stagnacija domačega gospodarstva saj denar beži v davčne 

oaze in se tako krepi neučunkovitost, neinovativnost, neznanje in nekvaliteta; znižuje splošni 

življenjski standard oz. zmanjšuje kupno moč prebivalstva; temu sledi še zmanjšanje 

potrošnje in krčenje proizvodnje; zmanjšuje državne prihodke; povečuje javno porabo; 

povečuje proračunski deficit; kazi poslovno okolje in tako odvrača tuje investitorje; vsemu 

temu sledi ekonomsko in družbeno nazadovanje, ki vodita še v oslabitev demokratičnih 

institucij.  

 

Kar se tiče lobiranja v EU lahko rečemo, da je delo interesnih skupin v okviru te organizacije 

zahtevno, predvsem zaradi zapletenega načina odločanja, saj predstavlja slednji zapleteno 

mrežo interakcij različnih subjektov z različnimi pristojnostmi. In sicer šteje danes število 

interesnih skupin v EU cca. 2.600 enot oz. od 15.000-20.000 lobistov. 70%, jih zastopa 

podjetja in ekonomske organizacije, 20% regije, mesta in mednarodne institucije, 10% pa 

NVO-je. V EU so tako prisotne štiri velike skupine interesnih združenj/lobijev: evropska 

poslovna združenja, NVO-ji, evropski sindikati in evropsko zastopanje podjetij. Vpliv 

lobistov v EU je težko izmeriti, vendar poznavalci menijo, da je argumente lobistov mogoče 

zaznati v številnih dokumentih, amandmajih k osnutkom aktov, ki jih Evropska komisija 

predloži v obravnavo Evropskemu parlamentu. Evropske ustanove računajo na interesne 

skupine in/ali lobije tudi pri odpravljanju demokratičnega primanjkljaja v EU. Glavni cilji 

interesnih skupin in lobiranja v EU so: vplivati na nastajanje evropske zakonodaje; nuditi 

pomoč strankam pri reševanju problemov pri evropskih institucijah; pomagati pridobiti 

sredstva iz komunitarnih programov oz. evropskega proračuna.   

 

Prav zaradi vse večjega pomena interesnih skupin pri političnih odločitvah evropskih 

institucij, je bilo treba zakonsko urediti tudi lobiranje. Na ta način naj ne bi prišlo do uporabe 

nelegalnih lobističnih praks. Tako sta Komisija in Parlament oblikovala Kodeks o lobiranju in 

Register zastopnikov interesov. Tudi v Sloveniji so raziskave pokazale, da so poslanci v 

državnem zboru opazili neprimerne metode lobiranja, ki jih uporabljajo razne interesne 

skupine in/ali lobisti. Te so npr: podkupovanje, osebna darila, vabila na kosila, izsiljevanje, 

grožnje, zavajanje javnosti, itd. Zaradi tega smo leta 2011 sprejeli Zakon o integriteti in 
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preprečevanju korupcije. Cilj tega zakona je urediti pogoje in nadzor nejavnih vendar 

legitimnih vplivov na odločanje v zadevah javnega pomena. Zakon navaja osnovne definicije 

lobiranja, lobista, interesnih organizacij in lobirancev ter obveznosti in pravice lobista in 

lobiranca. Poleg tega zakona poznamo v Sloveniji tudi Register lobistov, ki ga od 5. decembra 

2010 dalje vodi Komisija za preprečevanje korupcije in Kodeks poklicnih pravil lobistov. 

 

Posledica nelegitimnih metod lobiranja v svetu je bilo torej sprejetje določenih normativnih 

okvirov za njegovo regulacijo, ki pa so zelo splošni. In sicer lahko govorimo o štirih načinih 

regulacije lobiranja: 1. ustavno oz. zakonsko urejanje, 2. pisna pravila (kodeks) lobiranja, 3. 

predpisana registracija interesnih skupin oz. njihovih predstavnikov pri parlamentu in 

njegovih delovnih telesih, 4. obvezno pisno deklariranje poslancev s katerimi interesnimi 

skupinami nameravajo sodelovati oz. jih zastopati kot govorci, 5. predpisovanje minimalnih 

zahtev glede obnašanja lobistov. V pravnih normah o lobiranju so običajno navedena tudi 

določila glede kazni za prepovedane načine lobiranja (denarne kazni, zapor, itd.).  

 

Zanimiva je ugotovitev, da je koruptivno lobiranje bolj pogost pojav v tranzicijskih državah 

kot pa v starih demokracijah. Seveda velja, da je nelegalno lobiranje nesprejemljivo in v 

nekaterih državah tudi kaznivo dejanje, v zahodnem svetu. V arabskih in mnogih azijskih 

džavah pa imajo ljudje drugačen pogled nanje. Tam je podkupovanje del dobrih poslovnih 

običajev in kot tako družbeno povsem sprejemljivo in nikakor ne nezakonito. Lahko bi rekli, 

da odnosi med interesnimi skupinami in državo se gibljejo od legitimnih vse do nelegitimnih. 

Na eni strani namreč stoji oblast, kot objektivna in nepristranka avtoriteta države, na drugi pa 

interesne skupine, ki zastopajo zelo ozke interese svojega članstva. Seveda je treba poudariti 

dejstvo, da v različnih državah gledajo na interesne skupine na različne načine. Ponekod so 

legalne ponekod, drugod nelegalne, spet drugje pa nekaj vmes. Tako poznamo več vrst 

odnosov oz. statusov interesnih skupin: 1. legitimne; 2. klientela ali simbioza; 3. parentela; 4. 

nelegitimne.  

 

Dejali smo, da je koruptivno lobiranje bolj pogosto v nedemokratičnih družbah in mnogih 

tranzicijskih državah, kjer demokracija še ni konsolidirana. Na splošno pa bi lahko dejali, da 

je za pojav nelegitimnega lobiranja značilen predvsem določen družbeno-politični sistem za 

katerega veljajo prav specifične okoliščine. V takšni družbi obstaja nedemokratični družbeno-

politični sistem ali pa je družba doživela nenadne družbeno ekonomske spremembe (npr. 

tranzicijske države). Stari nomenklaturi se je uspelo reproducirati, in slednja ne upošteva ne 
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etičnosti, ne racionalnosti (posledica so klientelizem in nepotizem). Politika zavlačuje s 

tranzicijo, državno premoženje pa je podvrženo divji privatizaciji in polzi v roke pohlepnim 

podjetnikom in politikom. Država se kar vztrajno vtika v gospodartsvo, saj ima še vedno 

večinske deleže v številnih strateških podjetjih in tudi politične stranke širijo svoje lovke v 

taista podjetja, kjer postavljajo svoje člane na vodilne položaje. Interesne skupine financirajo 

stranke in si jih tako podrejajo. Lahko se celo zgodi, da v neki družbi pravne države ni več. 

Temu pa sledi neenakost pred zakonom in olajšave za nekatere posameznike in torej vzpon 

korupcije. Državljani prav tako  ne zaupajo več v državne institucije in ne spoštujejo prava. V 

neki družbi je prišlo do erozije ''zdravih'' vrednot, ki so jih nadomestile pohlep, nespoštovanje 

prava, itd., ali pa se nove vrednote sploh še niso zakoreninile v družbeno tkivo – govorimo o 

moralnem vakuumu. Korupcija je postala institucionalizirana, etično-moralni ideali so 

izgubljeni, oslabljene so norme.  V družbi vlada politični nihilizem – ni več družbenih in 

političnih idealov. Država ima nezaokrožen in necelovit ekonomsko-pravni sistem, ki ne jasno 

loči med dovoljenim in prepovedanim, zaradi česar so organi pregona (policija, tožilstvo, 

sodišča) pogosto nemočni. Prisotno je pomanjkanje kvalificiranih in usposobljenih vodilnih 

kadrov, pomanjkanje internih kontrol ter nemoralnost vodilnih javnih oseb (pojav nepotizma 

in klientelizma).  Pojavljajo se velike ekonomske razlike in nespoštovanje človekovih pravic 

ter toleranca do korupcije v raznih oblikah. Ne obstaja ne protikorupcijska strategija in niti 

protikorupcijski ukrepi, tudi zaradi pomanjkanja sredstev za preventivno dejavnost, saj 

pogosto javna sredstva odtekajo v zasebne roke (npr. pri javnih naročilih). V neki družbi, ki je 

lahko tudi stara demokracija in ne nujno nova, lahko obstaja tradicija korupcije. S tem pa smo 

dokazali še drugo hipotezo, ki trdi: 

 

Hipoteza 2: Ko v neki družbi obstajajo določene specifične družbeno-politične okoliščine, 

interesne skupine lobirajo oz. nejavno vplivajo na odločitve različnih državnih organov z 

namenom uresničiti ozke interese interesne skupine tako, da uporabljajo tudi nelegalne 

lobistične metode.  

 

Na koncu smo kot zanimivost predstavili še nekatere mednarodne elitne lobistične 

organizacije, ki jih sestavlja peščica najbogatejših in najvplivnejših ljudi na svetu, ki so 

povezani v neformalne mreže in so tudi na čelu interesnih skupin. Za te ljudi velja, da 

posedujejo moč in vpliv, saj obvladujejo mednarodne finance in največje svetovne 

korporacije. Vsem pa naj bi bila skupna želja vladati svetu, oz. področju svojega delovanja. 

Če slednje drži, so torej primeri slabe lobistične prakse, saj so njihovi cilji vse prej kot vzorni. 
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Na podlagi naših ugotovitev, ki smo jih pravkar povzeli v zaključku, lahko rečemo, da smo 

obe hipotezi potrdili. In sicer smo dokazali, da so interesne skupine pomembna sestavina 

demokracije in vsake sodobne družbe ter prinašajo slednji številne pozitivne učinke. Prav tako 

smo potrdili hipotezo, ki pravi da kadar v neki družbi obstajajo določene okoliščine, interesne 

skupine pogosteje lobirajo z uporabo nelegitimnih lobističnih praks. 

 

Interesne skupine so torej dejstvo, ki se mu nobena družba ne more izogniti, saj se med ljudmi 

vedno najdejo takšni, ki zasledujejo svoje ozke, posebne interese, z vplivanjem na politične 

odločevalce. Obstoj takšnih individuumov in/ali skupin sam po sebi ni problematičen, ampak 

lahko postane tak, kadar ti ljudje in/ali skupine uporabijo svojo moč, vpliv ali talent za 

nelegitimne, ali celo kriminalne namene, med katere sodi tudi nelegitimno lobiranje. 

Pravzaprav ni potrebno gledati zelo daleč, da bi opazili takšno obnašanje. Slovenski mediji 

nas vsakodnevno obveščajo o primerih zlorab oblasti in zakonov za doseganje zasebnih 

interesov s strani managerjev in politikov. Podobno se dogaja v nekaterih drugih tranzicijskih 

državah, kjer obstaja moralni vaakum, zadnja leta pa ga spremlja še moralna kriza in zanjo 

značilna demoraliziranost in razočaranje ljudi v oblast. Lahko bi rekli, da so to idealne 

okoliščine za pojav korupcije in nelegalnega lobiranja. Seveda to še ne pomeni, da nelegalno 

lobiranje v starih demokracijah ni prisotno, je pa v slednjih atipična, nesprejemljiva, 

protizakonita in pogosto zakonsko preganjana aktivnost interesnih skupin in/ali lobijev. 

 

Na podlagi pravkar povedanega se lahko sprašujemo ali je tudi lobiranje samo krinka za 

izsiljevanje, grožnje in druge nesprejemnljive načine vplivanja na politične odločevalce, ki jih 

izvajajo različne interesne skupine/lobiji. Na primer v Sloveniji so raziskave pokazale, da so 

takšne nelegitimne prakse zelo prisotne celo v Državnem zboru. Seveda pa to ne pomeni, da 

je lobiranje nujno slaba stvar. Spomnimo se samo na Greenpeace ali pa Amnesty 

international, ki se borita za zaščito okolja in človekovih pravic, ali pa na sindikate, ki branijo 

osnovne pravice delavcev prav na političnem parketu s pomočjo lobiranja. Torej imajo 

interesne skupine/lobiji lahko dva obraza in se lahko poslužujejo lobiranja za višje cilje, ali pa 

za manj hvalevredne namene, kot je na primer denar.  

 

Vstop nekaterih nekdanjih socialističnih držav v Evropsko unijo je bil pomemben korak, saj 

so te države morale izpeljati ustrezne spremembe na pravnem, političnem in gospodarskem 

področju, za katere so značilni visoki etični in moralni standardi, spoštovanje zakonov in 

stroge kazni za kršitelje le–teh, da so lahko postale primerljive s starimi članicami EU. Torej 
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lahko rečemo, da se nove članice EU in tudi preostale države nekdanjega Vzhodnega bloka ter 

preostale tranzicijske države v svetu, vse bolj gospodarsko in finančno povezujejo in tako 

prevzemajo politične in poslovne standarde, ki veljajo v razvitih starih demokracijah. Na ta 

način postajajo bolj demokratične, njihovi državljani pa pravičnejši in bolj pošteni.  

 

Torej bi lahko zaključili s trditvijo, da bodo interesne skupine in/ali lobiji katerekoli države 

lobirali legalno samo takrat, ko bodo živeli v družbi, kjer vladajo visoki moralno-etični 

standardi in spoštovanje ustreznih zakonov in kjer sodišče in organi pregona opravljajo svojo 

dolžnost. Da  pa bi to bilo mogoče, bo potrebna odstranitev starih nomenklatur, ki se še kar 

naprej oklepajo oblasti in nadaljujejo s starimi praksami, kot so podkupnine, klientelizem, 

nepotizem, itd. Dejstvo je, da leži ta odločitev na ramenih vsakega posameznika, ki mora biti 

dovolj pošten in močan, da ne stopi na kriva pota, četudi živi v okolju, ki ga prežema duh 

korupcije. Naloga družbe pa je, da vzgaja poštene in odgovorne državljane, ki bodo delovali v 

skladu z zakoni in v korist širše javnosti, da sprejme utrezno zakonodajo na področju lobiranja 

ter da kaznuje kršitelje teh zakonov ne glede na njihov položaj v družbi. Zavedamo se, da 

čaka mnoge države še dolga pot preden jim bo takšna preobrazba tudi uspela. A kjer je volja, 

je tudi pot. 
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