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Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD
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ZAKONODAJNA SLED (legislative footprint)ZAKONODAJNA SLED (legislative footprint)



Iz prakse 
Ustavnega 
sodišča RS     
o kršitvah 
ustavnosti in 
zakonitosti

- obvezna razlaga predpis po vsebini spreminja oz. dopolnjuje v neskladju z zakonom; 
- strokovna služba nima pristojnosti za izdajo akta, ki je po vsebini predpis, tak akt je 

neobstoječ in se ga ne sme uporabljati;
- tehnični popravek, ki spreminja in dopolnjuje vsebino predpisa, ni sprejet po določilih 

področnega zakona in je v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave; 
- popravek predpisa/akta, ki ne popravlja pomot, ampak spreminja vsebino, je 

sprememba, ki bi morala biti pripravljena in sprejeta po predpisanem postopku; 
- ni zagotovljeno ustrezno časovno obdobje za posamezne faze pri udeležbi javnosti, ni na 

voljo dovolj časa za obveščanje, da se lahko javnost pripravi in učinkovito sodeluje; 
- niso  zagotovljene enake možnosti za udeležbo javnosti že na začetku odločanja, ko so še 

vse možnosti odprte, da lahko javnost učinkovito sodeluje; 
- pri odločitvah se ne upošteva izid udeležbe javnosti; 
- ni določil procesnih pravil za učinkovito vključitev javnosti v pripravo predpisov…

Drugo

- predpis pripravljajo/sprejemajo osebe, ki so v nasprotju interesov, kršijo pravna pravila 
in etične standarde;

- avtor strokovne podlage za pripravo predpisa je v nasprotju interesov, krši pravna pravila 
in etične standarde;

- razmerje med lobistom in lobirancem je »okuženo« z nasprotjem interesov, 
nedovoljenimi darili, podkupovanjem ali drugimi kršitvami pravnih pravil in etičnih 
standardov; 

- lobiranec oz. druga uradna oseba je primorana v rešitve, ki niso niti pravno, niti moralno 
sprejemljive;

- lobist ne izpolnjuje, krši ali zlorablja zakonske pogoje in etične standarde;
- tretja oseba, ki sodeluje ali kako drugače vpliva na pripravo in sprejemanje predpisa, ne 

izpolnjuje, krši ali zlorablja zakonske pogoje in etične standarde; 
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ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056

»‘integriteta‘ je pričakovano delovanje in odgovornost
[…] pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi
bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za
odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno
dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«
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POSLOVNA ETIKA IN KORPORATIVNA DEMOKRACIJA: LEGITIMNOST  => POD 

VLADAVINO PRAVA, Z INTEGRITETO =>  ODGOVORNO LOBIRANJE 
  
KONTEKST:  VREDNOTE VRLINE - 

KOMPETENCE 
NOTRANJE IN ZUNANJE 

OKOLJE 
TVEGANJE 

IN UKREPI 
 
etična 
infratsruktura 
je/ni 
vzpostavljena, 
delujoča 

 
normativna etika 
družbe (ne)odraža 
temeljena načela, 
vrednotne cilje in 
prepričanja o 
vrednotnem 
pomenu 
odgovornega  
lobiranja 

 
osebje (n)ima 
uporabno znanje  
in je/ni pripadno 
temeljnim 
načelom, 
vrednotnim ciljem 
in prepričanjem 
družbe   

 
pogoji transparentnosti, 
sledljivosti, ozaveščanja, 
razumevanja (znanja), 
komuniciranja… skratka: 
odgovornega lobiranja 
so/niso zagotovljeni; 
sistem notranjih kontrol, 
prijavljanja in 
preiskovanja odklonskih 
dejanj (ne)deluje  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTRANJE (IN-HOUSE) LOBIRANJE   

ZUNANJI, PROFESIONALNI LOBISTI (PROFESSIONAL LOBBYING)  

TRETJA VRSTA VPLIVA, NPR. OZAVEŠČANJE (AWERENESS), ZAGOVORNIŠTVO (ADVOCACY), 
LOBISTIČNO SVETOVANJE (CONSULTANT LOBBYISTS) 
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