
VLADA: 

Lobiranec 

(funkcija) 

Lobist (funkcija) Status lobista Namen in cilj Darilo/ 

pogostitev 

Jernej Pavlič (šef 

kabineta 

predsednice vlade) 

Toni Balažič 

(predsednik 

uprave 

Mercatorja) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

 

seznanitev s ključnimi trenutki 

prestrukturiranja družbe 

Mercator 

ne 

Peter Grk 

(svetovalec 

predsednice vlade 

za zunanje zadeve) 

Arielle Malard 

de Rothschild in 

Tibor Deak 

(Rothschild 

Global financial 

advisory, Pariz) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

 

svetovanje in pomoč vladi RS 

pri procesu privatizacije, 

kreditnih ocenah in finančnem 

poslovanju  

ne 

Peter Grk 

(svetovalec 

predsednice vlade 

za zunanje zadeve) 

Miha Kline (Eli 

Lilly, 

farmacevtska 

družba) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

farmacija (delovanje na 

slovenskem trgu) 

ne 

Matija Sevšek 

(državni sekretar v 

kabinetu 

predsednice vlade) 

Slavko 

Andrejevič 

(direktor, 

Financial 

sponsors group, 

Barclays) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

zanimanje za investiranje v 

Sloveniji (Telekom) 

ne 

Alenka Bratušek 

(predsednica vlade) 

Toni Balažič 

(predsednik 

uprave 

Mercatorja) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

 

seznanitev s ključnimi trenutki 

prestrukturiranja družbe 

Mercator 

ne 

Alenka Bratušek 

(predsednica vlade) 

Aleš Mikeln 

(predsednik 

uprave 

Vzajemne), 

Neven 

Cvitanović in 

Katja Jelerčič 

(člana uprave 

Vzajemne) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

 

vpliv na sprejem predpisov in 

drugih splošnih aktov (zakon o 

spremembah in dopolnitvah 

zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju) 

ne 

Alenka Bratušek 

(predsednica vlade) 

Arielle Malard 

de Rothschild in 

zakoniti zastopnik 

interesne 

svetovanje in pomoč vladi RS 

pri procesu privatizacije, 

Ne 



Tibor Deak 

(Rothschild 

Global financial 

advisory, Pariz) 

organizacije za 

katero lobira 

 

kreditnih ocenah in finančnem 

poslovanju  

Alenka Bratušek 

(predsednica vlade) 

Bojan Bratuša 

(direktor 

WEBS.SI) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

možnosti investiranja v 

Sloveniji 

ne 

Alenka Bratušek 

(predsednica vlade) 

Karmen Dvorjak 

(predsednica 

uprave Polzela) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

vpliv na izdajo sklepa vlade za 

dodelitev državne pomoči 

družbi Polzela 

Da - darilo 

 

Ministrstvo za finance: 

Lobiranec 

(funkcija) 

Lobist (funkcija) Status lobista Namen in cilj opombe 

Uroš Čufer 

(minister za 

finance) 

Kolektor Group 

d.o.o. (vodenje in 

upravljanje družb) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

prodaja podjetja 

Litostroj Power 

»G. Bešter me je poklical 

po telefonu na temo 

prodaje podjetja Litostroj 

Power in me obvestil, da 

je podjetje Kolektor dalo 

novo ponudbo. Povedal 

sem mu, da zadeva ni v 

pristojnosti Ministrstva za 

finance.«  

Uroš Čufer 

(minister za 

finance) 

Shalon services 

limited, Velika 

Britanija (v 

Sloveniji zastopan 

s strani Marka 

Vilfana) 

/ odkup terjatve RS 

do podjetja 

Jugoimport SDPR 

 

Mitja Mavko 

(državni sekretar) 

Jerome Finkel, 

David Chkonia 

(Blackrock, Velika 

Britanija) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

lobista sta izrazila 

interes za 

ravnanje s 

tvegano aktivo 

bank 

 

Mitja Mavko 

(državni sekretar) 

David Mazerot 

(Societe generale, 

corporate & 

investment 

banking, Velika 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

lobist je izrazil 

interes za 

privatizacijo 

 



Britanija) 

Mitja Mavko 

(državni sekretar) 

Matteo Zenari, 

(Societe generale, 

corporate & 

investment 

banking, Milano) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

lobist je izrazil 

interes za 

privatizacijo 

 

Mitja Mavko 

(državni sekretar 

Francisco 

Menjibar, 

Gabriele 

Capparrone (Apax 

Partners LLP, 

Velika Britanija) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

lobista sta izrazila 

interes za 

privatizacijo 

 

Mitja Mavko 

(državni sekretar 

Magnus 

Lagerkvist 

(Lagerkvist & 

Partners; 

Stockholm) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

lobist je izrazil 

interes za 

vlaganje v 

tvegane terjatve 

slovenskih bank 

 

Mitja Mavko 

(državni sekretar 

Farhad Azima, 

John Catsimatidis, 

James W. Jacobs 

(Solitaire 

Consulting GmbH, 

Avstrija) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

lobisti so izrazili 

interes za 

privatizacijo 

»Lobiste smo na 

Ministrstvu sprejeli na 

priporočilo Gospodarske 

zbornice Slovenije.« 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 

Lobiranec 

(funkcija) 

Lobist (funkcija) Status lobista Namen in cilj opombe 

Dušan Pšeničnik 

(generalni 

direktor 

direktorata za 

notranji trg) 

Bogdan Topič 

(SIST, slovenski 

inštitut za 

standardizacijo) 

izvoljeni 

predstavnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

vpliv na zagotovitev 

dodatnih proračunskih 

sredstev RS za izvajanje 

dejavnosti SIST v letu 

2014. Lobist je predstavil 

finančno situacijo SIST in 

skušal vplivati na 

odločitev glede dodatnih 

finančnih sredstev s strani 

ministrstva.  

Prisotna na 

sestanku Alja 

Guček, MGRT 

Metod Dragonja 

(minister za 

gospodarski 

Bogdan Topič 

(SIST, slovenski 

inštitut za 

izvoljeni 

predstavnik 

interesne 

organizacije za 

vpliv na zagotovitev 

dodatnih proračunskih 

sredstev RS za izvajanje 

dejavnosti SIST v letu 

Prisotni na 

sestanku: Janko 

Burgar, Dušan 

Pšeničnik, Irena 



razvoj) standardizacijo) katero lobira 2014. Vpliv na izredno 

revizijo poslovanja SIST, ki 

je v teku.  

Mužek Grgurevič 

Metod Dragonja 

(minister za 

gospodarski 

razvoj) 

Štefan Loncnar 

(NLB Interfinanc 

Praha s.r.o.) 

izvoljeni 

predstavnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

gospod Loncnar je 

predstavil problematiko 

zaključka transakcij pri 

nakupu podjetja Litostroj 

Power s strani češkega 

podjetja ENERGO-PRO 

 

Metod Dragonja 

(minister za 

gospodarski 

razvoj) 

Nevenka  Črešnar 

Pergar (Np 

consulting, 

družba za 

poslovno in 

pravno 

svetovanje) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira 

gospa Črešnar Pergar je 

predstavila problematiko 

projekta Emonika, ki se 

ne izvaja glede na načrte. 

Njeno podjetje zastopa 

družbo Trigranit, ki je 

nosilec projekta.  

 

Metod Dragonja 

(minister za 

gospodarski 

razvoj) 

Subjektov, ki so 

zastopali interese 

svojih organizacij, 

je bilo na 

sestanku več 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira; 

Lobist je izvoljeni 

predstavnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira; 

Lobist lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

prisotni predstavniki 

gradbeništva so na 

sestanku ministru in 

prisotnim sodelavcem 

(Dragonja, Govše, Koleša, 

Arsekić) MGRT predstavili 

problematiko s katero se 

soočajo. Do vplivanja na 

odločanje o drugih 

zadevah ni prišlo, saj 

ministrstvo ni pristojno za 

sektor gradbeništva.   

Predstavnike 

gradbenega 

sektorja (GZS, 

Zbornica za 

gradbeništvo, 

Inženirska 

zbornica 

Slovenije, ZZGS, 

OZS, zasebna 

podjetja) je na 

njihovo prošnjo k 

skupnemu 

sestanku sprejel 

minister 

Dragonja. 

Izpostavljena je 

bila problematika 

slabega stanja v 

gradbeni panogi. 

Metod Dragonja 

(minister za 

gospodarski 

razvoj) 

Tomaž Berločnik 

(Petrol, Slovenska 

energetska 

družba) 

lobira za 

interesno 

organizacijo v 

kateri je zaposlen 

vpliv na sprejem 

predpisov in drugih 

splošnih aktov – uredba o 

oblikovanju cen naftnih 

derivatov (Problematika 

skladiščenja in zanavljanja 

obveznih rezerv nafte in 

naftnih derivatov) 

Na sestanku 

prisoten tudi 

Matej Pirc, 

predsednik 

uprave SDH 

 



Predsednik državnega zbora – Janko Veber 

Lobist (funkcija) Status lobista Namen in cilj 

Marjan Vedlin (direktor 

Nemesis) 

ni znano želeli posredovanje pri MGRT v zvezi z načrtovanim 

poslom oz. investicijo v Sloveniji (v višini milijarde 

evrov) 

Vlado Pogorelčnik 

(Maribor; ni znano) 

ni znano  želeli posredovanje pri MGRT v zvezi z načrtovanim 

poslom oz. investicijo v Sloveniji (v višini milijarde 

evrov) 

Aleš Zalar (predsednik 

Evropskega centra za 

reševanje sporov) 

ni znano vpliv na sprejem predpisov in drugih splošnih aktov – 

nerazpis lokalnih volitev v občini Ankaran oz. težnja 

za neupoštevanje odločbe Ustavnega sodišča 

Franci Grad (neodvisni 

zunanji pravni strokovnjak 

pri ECDR-ju) 

ni znano vpliv na sprejem predpisov in drugih splošnih aktov – 

nerazpis lokalnih volitev v občini Ankaran oz. težnja 

za neupoštevanje odločbe Ustavnega sodišča 

Janez Čebulj (neodvisni 

zunanji pravni strokovnjak 

pri ECDR-ju) 

ni znano vpliv na sprejem predpisov in drugih splošnih aktov – 

nerazpis lokalnih volitev v občini Ankaran oz. težnja 

za neupoštevanje odločbe Ustavnega sodišča 

Gerald Martens 

(predsednik nadzornega 

sveta Helios Domžale) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira; 

lobiranje za opustitev nadzora oz. opozarjanja na 

škodljiva dejanja, prakse, družbena razmerja ter 

aktivnosti, ki lahko škodujejo državi  

Aleš Klavžar (predsednik 

uprave Helios Domžale) 

zakoniti zastopnik 

interesne 

organizacije za 

katero lobira; 

lobiranje za opustitev nadzora oz. opozarjanja na 

škodljiva dejanja, prakse, družbena razmerja ter 

aktivnosti, ki lahko škodujejo državi 

2A Romolo Engineering, 

Hrvaška 

ni znano želeli posredovanje pri MGRT v zvezi z načrtovanim 

poslom oz. investicijo v Sloveniji (v višini milijarde 

evrov) 

 

 

 


