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V odstavku 28 Medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost, ki je bil podpisan 

16. aprila 2014, je določeno, da se zadevnima podpredsednikoma Evropskega parlamenta in 

Evropske komisije predloži letno poročilo o delovanju registra za preglednost.  

 

V tem poročilu so predstavljeni statistični podatki o registru za preglednost za obdobje od 

1. januarja do 31. decembra 2018 in opisane dejavnosti, ki jih je skupni sekretariat registra 

za preglednost izvedel zlasti v zvezi z zagotavljanjem najboljše kakovosti podatkov, 

spremljanjem skladnosti s pravili ravnanja in ozaveščanjem o shemi. 
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I. UVOD 

Register za preglednost sta leta 2011 z medinstitucionalnim sporazumom vzpostavila 

Evropski parlament in Evropska komisija kot skupno shemo. Med številnimi drugimi 

pobudami je eno od ključnih orodij, s katerimi ti instituciji izvajata svojo zavezanost 

preglednosti. Uporablja se za vse organizacije in samozaposlene osebe, ki opravljajo 

dejavnosti, katerih cilj je vplivati na postopke institucij EU za odločanje in izvajanje 

politik. Z razkrivanjem, kateri interesi so zastopani, kdo jih zastopa in s kakšnimi 

sredstvi, omogoča večji javni nadzor, saj državljanom, medijem in deležnikom 

omogoča, da spremljajo dejavnosti in morebitni vpliv zastopnikov interesov. Register 

za preglednost se je od vzpostavitve razširil in zdaj vključuje več kot 12 000 

subjektov1, ki so vsi podpisali skupna pravila ravnanja. To je največje tovrstno orodje 

na svetu. 

II. STANJE REGISTRA ZA PREGLEDNOST2 

1. Statistični podatki  

Čeprav se skupno število registracijskih zavezancev še naprej povečuje, je sorazmerna 

velikost šestih oddelkov za registracijo v registru za preglednost ostala razmeroma 

nespremenjena. 

Leta 2018 je bil oddelek „Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja“ 

(oddelek II) še vedno največji oddelek za registracijo in zdaj obsega malo več kot 

polovico vseh registracijskih zavezancev (glej grafični prikaz 1). V tem oddelku je bila 

še vedno največja skupina iz pododdelka „Trgovinska in poslovna združenja“, ki je 

obsegala malo več kot 40 % oddelka. Delež pododdelka „Sindikati in poklicna 

združenja“ se je leta 2018 nekoliko povečal, in sicer na skoraj 15 %, delež pododdelka 

„Gospodarske družbe in skupine“ pa se je s 37 % v prejšnjem letu povečal na skoraj 

39 % oddelka II (glej grafični prikaz 2 v oddelku II). 

„Nevladne organizacije“ (oddelek III) so ostale druga najpogostejša vrsta 

registracijskih zavezancev v letu 2018, saj so podobno kot v prejšnjem letu zajemale 

malo več kot četrtino vseh registriranih organizacij.  

Oddelek „Poklicne svetovalne službe, odvetniške pisarne ali samozaposleni svetovalci“ 

(oddelek I) se je nekoliko zmanjšal in obsega malo več kot 10 % vseh registracijskih 

zavezancev, medtem ko jih je v prejšnjem letu obsegal 11 %.  

Manj subjektov je registriranih kot „možganski trusti, raziskovalne in akademske 

ustanove“ (oddelek IV), „organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske 

organe, druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.,“ (oddelek VI) ter „organizacije, ki 

zastopajo cerkve in verske skupnosti“ (oddelek V). 

                                                 
1 Upoštevani so samo subjekti, ki so bili registrirani in dejavni 31. decembra 2018. 
2 Podatki, navedeni v tem poročilu, izražajo stanje na dan 31. decembra 2018. 
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Grafični prikaz 1: Porazdelitev zastopnikov interesov 

 

 

 

Grafični prikaz 2: Razčlenitev po pododdelkih3 

Oddelek I: Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci 

 

                                                 
3 Oddelka III in V nimata pododdelkov, zato nista vključena v razčlenitev. 
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Oddelek II: Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja 

 

Oddelek IV: Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove 
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Oddelek VI: Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne 

ali javno-zasebne subjekte itd.  
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Preglednica 3: Porazdelitev registracijskih zavezancev  

Dne 31. decembra 2018 je bil v registru za preglednost 11 901 registracijski 

zavezanec,  

pri čemer so bili ti zavezanci porazdeljeni med naslednje (pod)oddelke: 

I – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci 1 211 

Poklicne svetovalne službe  745 

Odvetniške pisarne  120 

Samozaposleni svetovalci  346 

II – Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja  5 962 

Gospodarske družbe in skupine  2 315 

Trgovinska in poslovna združenja  2 419 

Sindikati in poklicna združenja  893 

Druge organizacije  335 

III – Nevladne organizacije  3 159 

Nevladne organizacije, platforme in mreže ter podobne organizacije  3 159 

IV – Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove  924 

Možganski trusti in raziskovalne ustanove  586 

Akademske ustanove  338 

V – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti  54 

VI – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, 

druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.  
591 

Regionalne strukture 118 

Drugi podnacionalni javni organi  103 

Nadnacionalna združenja in mreže javnih regionalnih ali drugih 

podnacionalnih organov 
87 

Drugi javni ali javno-zasebni subjekti, ki so bili ustanovljeni z zakonom in 

katerih namen je delovanje v javnem interesu  
283 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=sl#sl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
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Leta 2018 je bilo v registru za preglednost 2 762 novih registracij (upoštevani so bili 

samo subjekti, ki so se registrirali leta 2018 in so bili 31. decembra 2018 še vedno 

dejavni4). Povprečno število novih registracij na mesec je bilo 230 (v prejšnjem letu pa 

202).   

Razčlenitev novih registracij po oddelkih je bila naslednja:  

 466 subjektov v oddelku I;  

 1 143 v oddelku II;  

 741 v oddelku III;  

 231 v oddelku IV;  

 13 v oddelku V in  

 168 v oddelku VI.  

Opomba:  

Za letne statistične podatke od leta 2011 glej spletno stran statističnih podatkov5 na 

spletišču registra za preglednost.  

Grafični prikaz 4: Število novih registracij na leto  

 

 

Skupno število registracijskih zavezancev se je leta 2018 povečalo na 11 901 (z 11 612 

leta 2017), tj. za manj kot 300 registracijskih zavezancev oziroma samo za 2,4 %, 

medtem ko se je med letoma 2016 in 2017 povečalo za 6 % (grafični prikaz 5).  

  

                                                 
4 Med možnimi razlogi za deaktivacijo registracije sta na primer samoumik in izbris, ki ga skupni 

sekretariat registra za preglednost opravi po preverjanju upravičenosti/pregledu kakovosti. 
5 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=sl#sl
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Grafični prikaz 5: Skupno število registracijskih zavezancev na leto 

 

Registracijski zavezanci s sedežem v EU obsegajo več kot 90 % vseh registracij, kar je 

precejšnje povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, ko je ta delež znašal 77 %. Na 

seznamu prvih 10 držav (grafični prikaz 6) sta znova dve državi nečlanici EU (Združene 

države in Švica). V registru za preglednost so organizacije iz vseh držav članic EU; 

polovica vseh registracijskih zavezancev je prijavila sedež v eni od naslednjih štirih 

držav: Belgiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in Franciji – tako kot v prejšnjih letih. Več 

kot 32 % vseh registracijskih zavezancev ima urad v Belgiji; za približno 18 % vseh 

registracijskih zavezancev je to njihov sedež. 

Grafični prikaz 6: Porazdelitev registracijskih zavezancev po državah – prvih 106 

 

                                                 
6 Ta statistični podatek temelji na lokaciji sedeža registracijskega zavezanca, kot je navedena v registraciji. 

Nekateri registracijski zavezanci imajo lahko poleg sedeža tudi namenski urad za EU v Belgiji.  
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2.  Spodbude v zvezi z registracijo 

Evropski parlament in Evropska komisija zagotavljata nekatere spodbude za registrirane 

zastopnike interesov. Dejansko je lahko pogoj za dostop zastopnikov interesov do 

nosilcev odločanja, prostorov in nekaterih forumov v Evropskem parlamentu in Evropski 

komisiji registracija v registru za preglednost. 

Za Evropski parlament so med takimi praktičnimi ugodnostmi, povezanimi z 

registracijo: 

 

 dolgoročni dostop do prostorov Parlamenta se lahko odobri le zastopnikom 

registriranih organizacij, ki jih prej potrdi varnostna služba. Postopki za potrditev 

in obnovitev potekajo prek spleta in običajno trajajo 3 delovne dni7; 

 da bi bili zastopniki interesov upravičeni do nastopa kot govorci na javnih 

zaslišanjih v parlamentarnih odborih, morajo biti njihove organizacije v registru; 

 registracijski zavezanci se lahko prek registra naročijo na prejemanje e-obvestil o 

dejavnostih odborov Evropskega parlamenta; 

 pri skupni organizaciji dogodkov političnih skupin v prostorih Evropskega 

parlamenta se lahko od ustreznih organizacij zahteva, naj predložijo informacije o 

registraciji; 

 ustrezne organizacije, ki zaprosijo za pokroviteljstvo predsednika Evropskega 

parlamenta, bodo morale predložiti dokazila o registraciji. 

 

Za Komisijo so med temi ugodnostmi: 

 

 srečanja s komisarji, člani kabinetov in generalnimi direktorji: zastopniki 

interesov morajo biti registrirani, da bi bili upravičeni do srečanja z nosilci 

odločanja na visoki ravni; 

 javna posvetovanja: registrirane organizacije so samodejno obveščene o 

posvetovanjih in časovnih načrtih na področjih, ki jih opredelijo. Odgovori 

„registriranih organizacij“ in „drugih“ se objavljajo ločeno; 

 strokovne skupine: registracija v registru je potrebna za imenovanje nekaterih vrst 

članov strokovnih skupin;  

 pokroviteljstvo: Evropska komisija odobri pokroviteljstvo samo registriranim 

zastopnikom interesov; 

 stiki z javnimi uslužbenci: uradnikom Evropske komisije se priporoča, naj 

preverijo, ali so zastopniki interesov registrirani, preden sprejmejo povabilo na 

srečanje ali dogodek. Stiki z neregistriranimi organizacijami so lahko omejeni. 

  

Akreditacija pri Evropskem parlamentu 

 

Akreditacija za vstop v prostore Evropskega parlamenta se lahko dodeli za največ 

12 mesecev. Leta 2018 je Evropski parlament dodelil več kot 8 000 dovoljenj za dostop 

posameznikom, ki so zastopali več kot 2 500 organizacij, registriranih v registru za 

preglednost (na podlagi novih zahtevkov ali zahtevkov za obnovitev). To pomeni nekaj 

povečanja v primerjavi z letom 20178.  

 

                                                 
7 Glej tudi: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/transparency. 
8 Leta 2018 je bilo dodeljenih 8 130 dovoljenj za dostop (v primerjavi s 7 970 leta 2017) za 2 510 

organizacij (v primerjavi z 2 506 leta 2017). 

 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/transparency


 

9 

 

Novi dogodki  

 

Evropski parlament od leta 2017 imetnikom dolgoročnih izkaznic iz organizacij, katerih 

registracije v registru za preglednost so bile začasno izbrisane, ne dovoljuje več uporabe 

njihovih izkaznic med obdobjem začasnega izbrisa. Dostop se jim lahko znova omogoči 

šele, ko se začasni izbris odpravi.  

Leta 2018 je bila uvedena nova spodbuda za registracijo, na podlagi katere se lahko 

registracijski zavezanci prijavijo za prejemanje obvestil v zvezi z novicami o odborih 

Evropskega parlamenta. Naročnino je mogoče prilagoditi glede na področje politike in 

jezik.  

Nov element, uveden leta 2018, omogoča vključevanje podatkov v zvezi s srečanji, ki so 

jih registracijski zavezanci imeli z Evropsko komisijo (s komisarji, člani kabineta in 

generalnimi direktorji), v njihove profile v registru za preglednost (v obliki PDF). S tem 

novim elementom se olajša dostop do usklajenih informacij in povečuje preglednost. 

Temelji na sinergijah z registrom strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih 

subjektov9, ki je bil vzpostavljen leta 2017 in iz katerega je mogoče pridobivati podatke 

za register za preglednost. V registru za preglednost se samodejno prikažejo imena 

strokovnih skupin, ki jim je bil registracijski zavezanec dodeljen za zastopanje skupnega 

interesa (člani tipa B) ali organizacije (člani tipa C). 

3. Obiski spletišča registra za preglednost 

Leta 2018 je imelo spletišče registra10 za preglednost približno 365 000 obiskov11 

(30 416 obiskov na mesec), kar je nekoliko več kot v prejšnjem letu. Največje število 

obiskov je bilo iz Belgije (29 %), sledili pa so Nemčija (14 %), Združeno kraljestvo 

(8 %) in Francija (7,5 %). Približno 68 % obiskov je bilo neposrednih, 24 % pa jih je bilo 

usmerjenih na spletišče prek iskalnikov. Kar zadeva jezikovne preference, je angleško 

različico spletne strani obiskala manj kot polovica obiskovalcev (42 % v primerjavi s 

56 % v prejšnjem letu), sledile pa so nemška (17 % v primerjavi z 10 % v prejšnjem 

letu), francoska (14 %), španska (6 %), italijanska (5 %) in druge jezikovne različice 

(16 %). 

 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/.  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public. 
11 „Obisk“ je opredeljen kot obiskovalec, ki prvič pride na spletišče. Če isti obiskovalec obišče spletno 

stran več kot 30 minut po svojem zadnjem ogledu, se to evidentira kot nov obisk. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
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III. DEJAVNOSTI SKUPNEGA SEKRETARIATA REGISTRA ZA 

PREGLEDNOST  

Skupni sekretariat registra za preglednost (v nadaljnjem besedilu: SSRP) sestavlja 

skupina uradnikov Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Delo, ki obsega naloge, 

povezane s SSRP, za obe instituciji skupaj znaša približno šest ekvivalentov polnega 

delovnega časa.  

SSRP je odgovoren za vsakodnevno upravljanje registra za preglednost. Zagotavlja 

storitve službe za pomoč uporabnikom, izdaja smernice za registracijo, izvaja preglede 

kakovosti podatkov, obravnava prejeta opozorila in pritožbe, usklajuje razvoj in 

vzdrževanje sistema IT ter izvaja dejavnosti ozaveščanja in druge komunikacijske 

dejavnosti za spodbujanje sheme. Delovanje SSRP usklajuje vodja enote za preglednost, 

upravljanje dokumentov in dostop do dokumentov v generalnem sekretariatu Evropske 

komisije, pri čemer je nov koordinator začel opravljati delo julija 2018.  

1. Spremljanje podatkov v registru za preglednost  

SSRP usklajuje razvoj inovativnih rešitev IT za izboljšanje sistema, na katerem temelji 

register za preglednost. Pregleda vse nove registracije, da preveri upravičenost in 

zagotavlja kakovost podatkov, ki jih predložijo registracijski zavezanci. Samodejno 

odkrivanje morebitnih težav v zvezi s kakovostjo podatkov pri registracijah, ki je bilo 

uvedeno maja 2017, je leta 2018 zagotovilo konkretne rezultate. SSRP je obravnaval 256 

zadev v tako imenovanem „postopku pred potrditvijo“. Ta postopek se uporablja za 

registracije, ki jih ni mogoče samodejno objaviti, dokler se ne pojasnijo določena 

vprašanja glede povezanih podatkov. Skupno število registracij s podatki, ki niso 

najboljše kakovosti, se je med januarjem 2018 in decembrom 2018 zmanjšalo s 6 % vseh 

registracijskih zavezancev na 1,5 %.  

Na koncu leta 2018 je bil uveden še en nov element, ki registracijskim zavezancem 

preprečuje, da bi več let zapored izbrali možnost „Novoustanovljeni subjekt brez 

zaključenega poslovnega leta“. Zato mora registracijski zavezanec predložiti finančne 

ocene za zadnje zaključeno poslovno leto, če se je subjekt registriral pred več kot dvema 

letoma. 

Kar zadeva infrastrukturo, sta se povečali varnost in uspešnost registra. 

SSRP je ob upoštevanju pridobljenih izkušenj in povratnih informacij deležnikov tudi 

revidiral smernice za izvajanje registra za preglednost iz leta 2015. Posodobljena 

različica vsebuje vrsto dodatkov in pojasnil, katerih namen je registracijskim zavezancem 

pomagati izvesti in ohraniti ustrezno registracijo. Smernice so na spletišču registra za 

preglednost12 na voljo v 23 uradnih jezikih. 

1.1 Pomoč uporabnikom 

SSRP zagotavlja registracijskim zavezancem službo za pomoč uporabnikom. Leta 2018 

je odgovoril na 943 posameznih poizvedb, ki so bile predložene prek večjezičnega 

spletnega obrazca „Kontakt“. Od teh se je 591 poizvedb nanašalo na obstoječe 

registracije, 125 pa na nove registracije; 227 sporočil se je nanašalo na druge zadeve. 

SSRP med določenimi urami v tednu zagotavlja tudi telefonsko linijo. 

                                                 
12http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=sl#sl. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sl#sl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sl#sl
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1.2 Pregledi kakovosti 

„Pregled kakovosti“ je vrsta preverjanj, ki jih izvaja SSRP za zagotovitev kakovosti in 

točnosti podatkov, ki jih predložijo registracijski zavezanci v skladu s Prilogo II k 

Medinstitucionalnemu sporazumu, da bi se izognili dejanskim napakam in 

neupravičenim registracijam. SSRP v primeru neskladnosti z zahtevami iz Priloge II k 

Medinstitucionalnemu sporazumu začne dialog z registracijskimi zavezanci, da bi 

opredelili zadovoljivo rešitev.  

Leta 2018 je SSRP opravil 3 963 pregledov kakovosti, kar je več kot v prejšnjem letu13. 

Pri opravljenih pregledih kakovosti je bilo 48,52 % registracij opredeljenih kot 

zadovoljivih (1 923), s preostalimi subjekti pa je bil vzpostavljen stik v zvezi z 

upravičenostjo ali neskladnimi podatki v njihovih vpisih. Od 2 040 subjektov, s katerimi 

je bil vzpostavljen stik, jih je bilo iz registra izbrisanih skoraj 54 % oziroma 1 110, in 

sicer iz enega ali več od naslednjih razlogov: neskladni, nepravilni ali nepopolni podatki, 

posodobitev ni bila izvedena, podvojena registracija in neupravičenost. Preostalih 934 

subjektov je svojo registracijo zadovoljivo posodobilo v skladu s smernicami SSRP. Na 

dan 31. decembra 2018 šest pregledov kakovosti še ni bilo zaključenih. 

1.3 Opozorila  

„Opozorilo“ je mehanizem, ki tretjim osebam omogoča, da SSRP obvestijo o 

registracijah enega ali več subjektov, ki bi lahko bile neupravičene ali bi vsebovale 

dejanske napake, ali o dejavnostih neregistriranih subjektov, ki spadajo na področje 

uporabe registra. V letu 2018 je SSRP obravnaval 22 posameznih opozoril14 (šest jih je 

bilo prvotno prejetih kot „pritožbe“, a so bila prekvalificirana v „opozorila“). Ta 

opozorila so se nanašala na skupaj 25 organizacij, saj sta se dve opozorili nanašali na en 

subjekt. V primerjavi z letom 2017 se je število prejetih opozoril rahlo povečalo. 

Nekoliko se je povečalo tudi število opozoril v zvezi z dejavnostmi neregistriranih 

subjektov15.  

Ko SSRP prejme obvestila o morebitnih kršitvah pravil ravnanja, ki spadajo izključno v 

točko (d) pravil ravnanja16, se taka obvestila obravnavajo kot „opozorila“, če so 

povezana z morebitnimi dejanskimi napakami v podatkih registracijskih zavezancev.  

1.4 Pritožbe  

„Pritožba“ je uradno obvestilo o tem, da je registracijski zavezanec domnevno kršil 

katero koli obveznost iz pravil ravnanja, razen obvestil o domnevnih dejanskih napakah, 

ki so obravnavana kot „opozorila“ (glej točko 1.3).  

SSRP je leta 2018 prejel 13 pritožb, od katerih sta bili dve dopustni kot „pritožbi“, šest 

pa jih je bilo prekvalificiranih v „opozorila“. Pet pritožb se je štelo za nedopustne, ker so 

se nanašale na zadeve, ki ne spadajo na področje uporabe Medinstitucionalnega 

sporazuma o registru za preglednost, ali ker so bili predloženi nezadostni dokazi za 

utemeljitev pritožbe. 

                                                 
13 Leta 2017 je SSRP opravil 3 624 pregledov kakovosti. 
14 V primerjavi z 20 opozorili leta 2017. 
15 Leta 2018 se je na neregistrirane subjekte nanašalo osem opozoril, leta 2017 pa sedem. 
16 V točki (d) pravil ravnanja registra za preglednost je navedeno: „[zastopniki interesov] zagotovijo, da so 

informacije, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz registra, po njihovem 

najboljšem vedenju popolne, posodobljene in nezavajajoče; sprejmejo, da so vse posredovane informacije 

predmet pregleda, in soglašajo, da bodo v skladu z upravnimi zahtevami predložili dodatne in najnovejše 

informacije“. 
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Dve dopustni pritožbi sta se nanašali na domnevno kršitev ene ali več naslednjih točk 

pravil ravnanja s strani zastopnikov interesov:   

 točka (a): „[zastopniki interesov se] vedno [...] predstavijo z imenom, 

registracijsko številko in po potrebi navedejo subjekt(-e), za katere delajo ali ki 

jih zastopajo; navedejo svoje interese, cilje ali namene in, kjer je primerno, 

stranke ali člane, ki jih zastopajo“;  

 točka (b): „informacij ali odločitev ne smejo pridobiti ali poskušati pridobiti 

nepošteno ali z neprimernim pritiskom ali vedenjem“; 

 točka (c): „v odnosih s tretjimi osebami se morajo vzdržati sklicevanja na uradni 

odnos z Evropsko unijo ali katero koli od njenih institucij; prav tako se ne smejo 

napačno predstavljati v zvezi z registracijo, da ne bi zavedli tretjih strani ali 

uradnikov ali drugih uslužbencev Evropske unije, ali brez izrecnega dovoljenja 

uporabljati logotipov institucij EU“.  

Po preiskavi, ki jo je izvedel SSRP, in vzpostavitvi stika z zadevnimi registracijskimi 

zavezanci je bila ena od dveh dopustnih pritožb končana, saj je zadevni registracijski 

zavezanec predložil zadovoljivo pojasnilo in posodobljene podatke. Druga dopustna 

pritožba še ni bila zaključena, zadovoljiva rešitev in posodobitve pa se pričakujejo na 

začetku leta 2019. Dodatna preiskava na lastno pobudo se je na podlagi odločitve SSRP 

končala z izbrisom registracije zaradi kršitve točke (c).  

2. Usmerjanje in ozaveščanje  

SSRP si stalno prizadeva povečati ozaveščenost o registru. Njegovi člani redno izvajajo 

dejavnosti notranjega usposabljanja (v obeh zadevnih institucijah) in zunanjega 

obveščanja, namenjene spodbujanju registra za preglednost in zagotavljanju smernic za 

njegovo uporabo.  

 Evropski parlament je organiziral 12 notranjih usposabljanj in informativnih 

srečanj za svoje člane in njihove pomočnike ter osebje.  

 Evropska komisija je organizirala tri celodnevne tečaje usposabljanja za osebje z 

naslovom „Ustrezno in učinkovito sporazumevanje z lobisti“. Poleg tega je v 

odziv na ad hoc zahteve različnih oddelkov zagotovila štiri usposabljanja o 

registru za preglednost;  

 SSRP se je udeležil tudi ustanovne seje European Lobbying Registrars‘ Network 

(mreža evropskih institucij za registracijo lobistov), ki je potekala 21. in 

22. marca 2018 v Dublinu, ter si izmenjal informacije z upravitelji podobnih 

shem iz različnih držav članic EU. 

Poleg tega je Evropska komisija med letom izvedla 12 predstavitev za deležnike in 

skupine obiskovalcev, Evropski parlament pa je bil povabljen, naj predstavi register za 

preglednost na šestih dogodkih, ki so se jih udeležili akademiki in študentske skupine, 

zainteresirani za preglednost pri lobiranju.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=sl#sl
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3. Portal odprtih podatkov EU in register za preglednost 

Nabori preteklih podatkov, objavljeni na portalu odprtih podatkov EU17, so še naprej 

pritegovali pozornost. Nabori podatkov uporabnikom omogočajo, da prenesejo seznam 

(v obliki XML ali Excel) oseb, akreditiranih za dostop do prostorov Evropskega 

parlamenta, in seznam organizacij iz registra za preglednost iz več preteklih let. Proučiti 

je mogoče tudi interaktivne vizualizacije podatkov18. 

Leta 2018 je spletna stran zbrala več kot 8 000 ogledov in več kot 1 700 prenosov. 

                                                 
17  https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/transparency-register. 
18  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/.  

https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Leta 2018 se je število registracij še naprej povečevalo, in to z malo izrazitejšim 

porastom v primerjavi z letom 2017, pri čemer se je med letom pridružilo 2 762 novih 

subjektov. Register za preglednost je zdaj največji tovrstni register na svetu s skoraj 

12 000 registracijskimi zavezanci. Njegova prepoznavnost in pomen, ki ju ima kot 

primarna referenčna podatkovna zbirka zastopnikov interesov, se nista spremenila.  

SSRP je kot skrbnik pravil ravnanja registra za preglednost zagotovil ustrezne nadaljnje 

upravne ukrepe v zvezi s prejetimi opozorili in pritožbami. Ena ključnih prednostnih 

nalog v letu 2018 je ostalo izboljšanje splošne kakovosti podatkov v registru za 

preglednost. Rešitev IT, razvita leta 2017, olajšuje postopek registracije in posodabljanja 

za nove in obstoječe registracijske zavezance. Ta mehanizem registracijskim zavezancem 

pomaga, da se izognejo najpogostejšim napakam, ter opozarja SSRP na morebitne 

neskladnosti, da lahko ta sprejme potrebne nadaljnje ukrepe. Zaradi te inovacije se je 

splošna kakovost podatkov precej izboljšala: število registracij s podatki, ki niso 

najboljše kakovosti, se je med letom zmanjšalo s 6 % vseh registracijskih zavezancev na 

1,5 %.  

SSRP je leta 2018 sprejel prve ukrepe za zagotovitev skladnosti z Uredbo 

(EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta19 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije. Končani bodo 

leta 2019. 

V okviru predloga Evropske komisije za nov medinstitucionalni sporazum o obveznem 

registru za preglednost20 so politični predstavniki21 iz Evropskega parlamenta, Sveta EU 

in Evropske komisije v prvem četrtletju leta 2018 začeli pogajanja o obveznem registru 

EU za preglednost ter nadaljevali postopek pod okriljem bolgarskega in avstrijskega 

predsedstva. 

 

 

– KONEC –  

                                                 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725.  
20 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-627-SL-F1-1.PDF.  
21 Sylvie Guillaume, podpredsednica, pristojna za register za preglednost, in Danuta Hübner, predsednica Odbora za 

ustavne zadeve za Parlament, prvi podpredsednik Frans Timmermans za Evropsko komisijo ter predstavniki 

bolgarskega in avstrijskega predsedstva. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-627-SL-F1-1.PDF

