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Uvodno pojasnilo 

 

Objavljeno besedilo je poročilo raziskave z naslovom Odnosi z javnostmi 

Državnega zbora, ki jo je na podlagi pogodbe št. dz-1211690/2005-0053 opravil 

Inštitut za civilizacijo in kulturo. Besedilo vsebuje vse točke, ki so v pogodbi navedene 

ob posameznih fazah, hkrati pa je njegova struktura takšna, da je urejeno po 

posameznih sklopih, ki pa se ne pokrivajo nujno s fazami raziskave. 

Besedilo je tako razdeljeno v tri sklope: v prvem je instrumentaliziran pojem 

aktivnega državljanstva, na katerem temelji analiza odnosov z javnostmi Državnega 

zbora, ki je predmet drugega in tudi najobsežnejšega sklopa. Tretji sklop predstavljajo 

strategije razvoja odnosov za javnostmi Državnega zbora, skupaj s konkretnimi 

predlogi izboljšav in novih komunikacijskih pristopov. 

Slednje pa seveda ni zgolj domena tretjega sklopa, ampak se predlogi strategij 

vpletajo tudi v drugo del, ki je posvečen analizi. Takšna struktura poročila je nam zdi 

bolj smiselna in tudi v večji meri naravnana na aplikabilnost projekta, kot bi to bilo 

možno z mehaničnim sledenjem fazne razdelitve projekta ali celo njegove kronologije. 
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AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO IN ODNOSI Z JAVNOSTMI V 
(TUJIH) PARLAMENTIH 
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Instrumentalizacija pojma aktivnega državljana v namen preučevanja odnosov z 

javnostmi Državnega zbora Republike Slovenije zahteva dve, po svojih zastavkih na 

videz heterogeni operaciji, ki na eni strani pomenita dekonstrukcijo tako funkcij in 

nalog zakonodajne institucije kot sodobne politološke zamisli o državljanu, na drugi pa 

pogled preko tako enega kot drugega.  

 

Pojem aktivnega državljana se namreč aplicira na posameznika oziroma državljana 

v njegovem odnosu do oblasti oziroma do vseh njenih členitev in ravni. Državni zbor 

je v strukturi oblasti kot zakonodajno telo eno od področij, na katerih lahko aktivni 

državljan participira, nikakor pa ne edino. Področje delovanja aktivnega državljana je 

lahko potemtakem (neposredno) sodelovanje z vlado oziroma z vladnimi institucijami 

in (še v večji meri) udejstvovanje na ravni lokalne skupnosti. Hkrati aktivno 

državljanstvo lahko pomeni različne nivoje in pristope k sodelovanju tako 

posameznikov kot skupnosti v političnih procesih. Vse to pomeni, da moramo v 

operacionalizacijo navedenih pojmov vključiti tako vlogo kot proceduralni okvir 

delovanja Državnega zbora, in sicer v okvirih slovenskega političnega sistema in 

njegove delitve oblasti, hkrati upoštevaje nadnacionalne politične povezave (torej 

Evropsko unijo) in lokalno strukturo oblasti, pa tudi možnosti udejstvovanja na 

povsem specifičnih interesnih področjih (kot je denimo šolstvo). Hkrati je potrebno 

pojem aktivnega državljanstva in predvsem aktivnega državljana zmerom, prav 

posebej pa v nekdanjih socialističnih državah, postaviti v kontekst problematične 

razprave o vlogi civilne družbe v političnih procesih, o njenem položaju nasproti tako 

nacionalni državi kot nadnacionalnim povezavam. Poseben premislek zahteva 

vprašanje vloge političnih strank kot prostora uresničevanja državljanskih iniciativ. 

 

V nadaljevanju se bomo zato najprej lotili opredelitve pojma aktivnega državljana 

in premislili načine, na katere lahko (oziroma naj bi) posameznik tako individualno kot 

v okviru skupnosti oziroma skupin sodeluje v političnem procesu oziroma v delovanju 

oblasti. Nato si bomo ogledali, v katerih segmentih delovanja Državnega zbora bi bilo 
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mogoče uresničevati oziroma spodbujati aktivno državljanstvo ter predvsem, kakšno 

vlogo imajo pri tem službe in oddelki, ki v Državnem zboru skrbijo za odnose z 

javnostmi. 
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Aktivno državljanstvo 

V dokumentih in na spletnih straneh iniciativ, katerih namen je spodbujanje 

aktivnega državljanstva, lahko praviloma najdemo besedila, v katerih te organizacije 

(najsi bodo vladne ali nevladne) opredeljujejo, zakaj je po njihovem mnenju aktivno 

državljanstvo pomembno. Njihove premisleke je mogoče povzeti v nekaj temeljnih 

potezah: 

 

Državljani so v modernih (zahodnih) demokratičnih družbah, katerih temeljni 

značilnosti sta individualnost in potrošništvo v vse večji meri odmaknjeni od 

družbenega in političnega življenja. Politična participacija je nizka, članstvo v 

političnih strankah se zmanjšuje, udeležba na volitvah pada, zmanjšuje se zaupanje v 

javne ustanove. Takšno stanje naj bi bilo grožnja demokraciji, avtorje pa skrbi še 

razpadanje socialnih vezi skupnosti, zaradi česar posamezniki vse bolj izgubljajo 

občutek pripadnosti in delovanja za skupno dobro. Prizadevanje za aktivno 

državljanstvo naj bi pripomoglo k spreminjanju teh trendov, za kar pa je treba aktivne 

državljane najprej izobraziti, kar je pogosta, največkrat celo prevladujoča tema. 

 

Po oceni Eurostata1 je povprečna volilna udeležba v skupini držav EU15 padla z 

78,5 odstotka leta 1993 na 72,5 odstotka leta 2004, v državah EU25 pa v istem 

obdobju s 76,4 na 69,8 odstotka, kar kaže na to, da je volilna udeležba v »starih« 

članicah EU v povprečju nekoliko višja kot v »novih«. Med državami, kjer je dosežena 

volilna udeležba najnižja, je bila Poljska s 46,2 odstotno udeležbo leta 2001, manj kot 

50 odstotno udeležbo pa so imeli tudi na volitvah leta 1997 (47,6 odsotka). V 

omenjenem obdobju so najnižjo udeležbo v kateri od držav petnajsterice zabeležili v 

Veliki Britaniji, in sicer 59,4 odstotka v letu 2001. Trend upadanja volilne udeležbe je 

značilen tudi za državnozborske volitve v Sloveniji: leta 1992 se je volitev udeležilo 
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85,6 odstotka volivcev, leta 1996 je bila udeležba 73,7 odstotna, leta 2000 je bila 70,1 

odstotna in leta 2004 se je volitev udeležilo le še 60,6 odstotka volivcev. 

 

Opažanja o degradaciji demokracije, ki da se vse bolj krči na dejanje glasovanja na 

volitvah s političnim bojem, ki ni več boj konceptov, ampak boj politikov kot 

medijskih osebnosti in je v njem postala javna podoba pomembnejša od javne 

razprave, niso zgodovinski unikum. Nenavsezadnje je razpadla že atenska 

demokratična ureditev, novejši in morda za našo razpravo pomembnejši primer pa so 

strukturne spremembe javnosti od njene idealne podobe v 18. stoletju, kot jih je v 

istoimenskem delu popisal Habermas (1986), in kjer je analiziral prav procese 

izginjanja informirane javne razprave kot se je pojavila v specifičnih zgodovinskih 

razmerah (revolucionarnih) Anglije in Francije. Kar je v sodobnosti posebnega v 

razpravah o stanju demokracije, je zgodovinski kontekst tranzicije v bivših 

socialističnih državah, kjer je optimizem demokratizacije hitro zamenjalo razočaranje, 

ki ga je prinesla ekonomska kriza gospodarstev teh držav, kar je bila slaba popotnica 

za razvijanje demokratične kulture. Zaradi tega se vprašanja aktivnega državljanstva ni 

mogoče lotiti na enak način, ko gre za tranzicijske države in razvite (zahodne) 

demokracije. 

 

Kar tranzicijske države loči od drugih držav Evropske unije, je nizko zaupanje v 

državne institucije – parlamenti se na teh lestvicah praviloma znajdejo nekje v sredini. 

Nižje zaupanje lahko v splošnem interpretiramo kot prepričanje državljanov, da 

ustanove ne delujejo ne v skupno dobro ne v dobro posameznih državljanov, ki se 

znajdejo v situacijah, v katerih pričakujejo, da bodo z uporabo ali posredovanjem teh 

institucij lahko uresničevali svoje državljanske pravice in pričakovanja.  

 

                                                                                                                                             
1 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, podatki objavljeni na spletni strani 
Evrostata: http://epp.eurostat.cec.eu.int.  
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Nizko zaupanje v državne institucije je značilno tudi za Slovenijo. Po podatkih 

Centra za raziskovanje javnega mnenja v redni raziskavi Politbarometer za letošnji 

oktober so se med institucijami, ki jim ljudje le malo zaupajo, znašle vse tri veje 

oblasti (izvzemši predsednika vlade in republike), državna uprava, povsem na zadnjem 

mestu pa so se znašle politične stranke.2 Razlika med tranzicijskimi državami in 

»starimi« članicami EU je v prizadevanjih za spodbujanje aktivnega državljanstva 

pomembna, ker nizko zaupanje v institucije predstavlja veliko oviro za take iniciative. 

Te so namreč v veliki meri usmerjene v spodbujanje državljanov k sodelovanju prav s 

tistimi institucijami, ki zaupanja državljanov nimajo. Spodbujanje aktivnega 

državljanstva zato pomeni večanje zaupanja v delovanje institucij, kar v zadnji 

konsekvenci pomeni, da morajo te institucije bolje delovati. 

 

Ugotovitve o nizkem zaupanju v institucije kažejo na to, da komponenta 

izobraževanja za aktivno državljanstvo sama po sebi ni dovolj za povečevanje 

participacije državljanov v političnih procesih. Kljub temu pa je državljanska vzgoja 

ključnega pomena tako za šolajočo se mladino kot tudi nasploh za vse skupine 

prebivalstva. Raziskava Državljanstvo in izobraževanje v osemindvajsetih državah iz 

leta 19993, ki je temeljila na anketiranju 14-letnikov in 15-letnikov, je za Slovenijo 

sicer pokazala, da se poznavanje političnih konceptov in sposobnost njihove 

interpretacije, kot tudi interpretacije političnih sporočil, pri nas ne razlikuje od 

mednarodnega povprečja, povsem drugačni pa so bili odgovori na vprašanja o 

političnih odnosih in (prihodnji) participaciji. Tu so slovenski osnovnošolci 

primerjalno izkazali izrazito nezaupanje v institucije, nizek pomen pa so dali tako 

»konvencionalnemu državljanstvu« (denimo sodelovanju v političnih strankah) kot 

sodelovanju v državljansko-družbenih gibanjih. Prav politične stranke so bile deležne 

največjega nezaupanja, kar 35 odstotkov vprašanih je dejalo, da političnim strankam 

                                              
2 Vir: CJMMK, POLITBAROMETER, oktober 2005. 
3 Torney-Purta, Judith, Rainer Lehmann, Hans Oswald in Wolfram Schulz (2003): Državljanstvo in 
izobraževanje v osemindvajsetih državah. Pedagoška fakulteta, Liberalna akademija, Ljubljana..  
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nikoli ne zaupajo, takoj za njimi se je znašel parlament z 28 odstotki takšnih 

odgovorov. Osnovnošolci v Sloveniji zaupajo institucijam izrazito manj od 

mednarodnega povprečja, kar je najbolj zaskrbljujoča ugotovitev omenjene raziskave 

(poleg nadpovprečno odklonilnega odnosa do priseljencev) (Šimenc, 2003: 235-243). 

 

Predstavljeni podatki pojasnjujejo velik pomen državljanskega izobraževanja v 

iniciativah za aktivno državljanstvo, kjer je prav izobraževanje pogosto 

najpomembnejše, če ne celo izključno področje delovanja. Zanimiv je pregled 

publikacij in raziskav z aktivnim državljanstvom kot središčem, ki so bile narejene 

oziroma objavljene v Sloveniji. Velik del tega gradiva je nastal v okviru Andragoškega 

centra Slovenije, torej institucije, ki se primarno in po imenu ukvarja z 

izobraževanjem. Zdi se, da je tudi v Sloveniji temeljni fokus koncepta aktivnega 

državljanstva usmerjen prav v izobraževanje. Pomembno je, da državljanska vzgoja in 

izobraževanje ne smeta biti v ekskluzivni domeni (obveznega) šolstva, ampak gre za 

t.i. proces vseživljenjskega učenja, da gre torej za prizadevanja, ki vključujejo vse 

starostne skupine državljanov. 

 

Ti, sicer raznorodni podatki kažejo, da so upravičene skrbi institucij in družbenih 

gibanj glede »kondicije« demokracije v državah, ki so sicer po svoji politični ureditvi 

in delovanju nedvomno demokratične. Zato ne presenečajo številna prizadevanja za 

izboljšanje te »kondicije«, tako na nivoju naddržavnih zvez, organizacij in držav kot 

civilnih iniciativ. Oglejmo si, na kakšen način k aktivnemu državljanstvu pristopa Svet 

Evrope, pri katerem je do konca lanskega leta potekal projekt Izobraževanja za 

demokratično državljanstvo, ki je nujen proces za vzpostavljanje aktivnega 

državljanstva.  

 

(Aktivni) državljan lahko deluje v vrsti različnih pobud, na različnih nivojih: 

lokalnem, regionalnem, nacionalnem in naprej. Izobraževanje za demokratično 

državljanstvo je sicer v temelju proces, ki deluje od spodaj navzgor in katerega namen 
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je »spodbujati tako učence, mladino kot odrasle k aktivni participaciji in prevzemanju 

odgovornosti v političnih procesih v skupnostih, v katerih živijo.«4  

 

Pojem skupnosti je v razpravah o aktivnem državljanstvu ključen, njegova temeljna 

značilnost pa je, da se običajno sicer povzema obče politične oziroma upravne enote 

na lokalnem nivoju in nacionalnem nivoju, kot so denimo četrtne (krajevne) skupnosti, 

občine, regije, vendar pa hkrati zajema tudi v manjši meri formalizirane lokalno 

določene skupnosti, kot tudi nekatere interesne institucije, ki pa imajo značaj 

delovanja v javno dobro (sveti staršev v šolah, denimo). Za našo razpravo in za 

nadaljnje premisleke o Državnem zboru v kontekstu razmišljanja o aktivnem 

državljanstvu je pomembna opazka, da se pojem aktivnega državljanstva običajno 

(čeprav nikakor ne izključujoče) povezuje predvsem s političnimi enotami, ki so pod 

nacionalnim nivojem. Tako zastavljeno razumevanje aktivnega državljana je po svoje 

razumljivo, saj je aktivni državljan v osnovi posameznik v politični skupnosti, katerega 

glas se najbolje sliši prav v (lokalni) skupnosti.  

 

Izobraževanje za demokratično državljanstvo je po definiciji proces 

vseživljenjskega učenja, katerega temeljni cilji so: 

 

Participacija, ki pomeni, da mora imeti vsak posameznik in posameznica svoje 

mesto v družbi in da lahko prispeva k njenemu razvoju na kateremkoli nivoju. 

 

Partnerstvo med oblastnimi strukturami in državljani na vseh nivojih. 

 

Družbena kohezija, ki implicira občutek pripadnosti skupnosti in vključuje stalna 

prizadevanja za izboljšanje življenja njenih članov. 

 

                                              
4 O'Shea, Karen (2003): A Glossary Of Terms For Education For Democratic Citizenship. Evropski 
svet, Strasbourg, str. 11. 
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Dostopnost inštrumentov aktivnega državljanstva. 

 

Enakost, po kateri naj bi vsi posamezniki imeli dejanske možnosti sodelovanja v 

oblikovanju skupnosti. 

 

Odgovornost za sprejete odločitve. 

 

Solidarnost, ki pomeni sposobnost posameznikov, da presežejo zgolj lastne interese 

in prepoznajo in so tudi pripravljeni braniti pravice drugih.5 

 

V pričujoči raziskavi se osredotočamo na Državni zbor kot nacionalno zakonodajno 

telo, kar je v kontekstu razprav o aktivnem državljanstvu pravzaprav najvišji nivo 

odločanja, na katerem lahko državljani sodelujejo, in v resnici ni najbolj primarni 

fokus prizadevanj za spodbujanje aktivnega državljanstva. Poleg tega se osredotočamo 

predvsem na odnose z različnimi javnostmi državnega zbora, pri katerih pa ne gre 

zgolj za posameznike oziroma državljane, ampak za široko paleto organizacij – od 

državnih institucij do civilnodružbenih gibanj. Ker se pojem aktivnega državljanstva 

povezuje s posamezniki, bomo v tem segmentu opredelili predvsem načine, na katere 

lahko državljani komunicirajo z (nacionalno) oblastjo. Organizacija za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj v Evropi (OECD) je leta 2001 izdala priročnik z naslovom 

Državljani kot partnerji – priročnik o informiranju, posvetovanju in sodelovanju z 

javnostmi pri oblikovanju politik.6 V njem ločijo tri nivoje odnosov med oblastmi in 

državljani: 

Informiranje: Oblasti same posredujejo informacije o oblikovanju politik ali pa 

državljani sami zahtevajo informacije. V obeh primerih gre za enosmeren tok 

informacij od oblasti k državljanom, zatorej je tudi odnos med obema enosmeren. 

                                              
5 Ibid., str. 19-21. 
6 Gramberger, Marc (2001): Citizens as Partners. OECD, Pariz. 
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Značilni primeri so dostop do informacij javnega značaja (dokumentov), uradna glasila 

(kot je denimo uradni list), spletne strani državnih institucij (parlamenta, vlade ipd.). 

 

Posvetovanje: Oblasti povprašajo državljane za mnenje o političnih odločitvah. 

Državne institucije v tem primeru praviloma opredelijo, čigava stališča želijo slišati o 

posameznem vprašanju. Pogoj za posvetovanje z državljani je, da jih oblasti pred tem 

informirajo o izbranem problemu. Posvetovanje je tako primer omejenega 

obojestranskega odnosa med oblastmi in državljani. Značilni primeri so komentarji k 

predlogom zakonov in raziskave javnega mnenja. 

 

Aktivna participacija: Državljani aktivno sodelujejo v procesih odločanja in 

oblikovanja politik. Aktivna participacija pomeni, da državljani sami zavzamejo vlogo 

v razpravi o oblikovanju politik, denimo tako, da sami predlagajo določene rešitve. 

Hkrati pa velja, da je odgovornost za formulacijo politik (v obliki zakonov) in 

odločanje o njih na strani oblasti. Vključevanje državljanov v procese oblikovanja 

politik pomeni razvit dvosmerni odnos med oblastmi in državljani, ki temelji na 

principu partnerstva. Primeri aktivne participacije so odprte delovne skupine, 

organizirana posvetovanja z državljani in različni načini dialoga.7 

 

Vpliv državljanov na politični proces raste od prvega do zadnjega nivoja. Povečan 

vpliv državljanov pa nikakor ne pomeni nadomestila za formalna pravila in principe 

demokracije, kot so svobodne in poštene volitve, parlamentarizem, vlada, ki odgovarja 

državljanom, politično nevtralna državna uprava, spoštovanje človekovih pravic (ibid.) 

 

Vsak od navedenih načinov komuniciranja oblasti z državljani ima določene 

predpostavke, ki so nujne za njegovo delovanje: Najprej je tu pravni okvir - zakoni. Na 

področju informiranja so to denimo zakoni, ki opredeljujejo dostop do informacij 

javnega značaja, kot tudi akti, ki opredeljujejo, da je delo institucij, kot je parlament, 
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javno. Zakonodaja mora opredeliti, katere informacije so javne, kot tudi katere 

informacije imajo značaj tajnosti. V ta sklop sodi še področje tehtanja med pravico 

javnosti do obveščenosti in pravico do zasebnosti. Pomembno je, da zakoni, ki 

določajo dostop do informacij, opredelijo tudi, kako je te informacije mogoče 

pridobiti, kakšni so postopki, roki in pritožbene poti, kot tudi, katere informacije naj 

institucije objavljajo in distribuirajo kar po lastni iniciativi. 

 

Značilen primer zakonodaje na področju posvetovanja oblasti z državljani je 

referendumska zakonodaja, ki opredeljuje posvetovalni referendum, v ta kontekst pa 

sodijo tudi akti, ki opredeljujejo pravico do peticije. Področje referenduma je sicer 

zahtevna ustavna materija, ki presega zadane okvire tokratne naloge, presega pa tudi 

pojmovanje aktivnega državljanstva. Pri zakonodajnih referendumih gre namreč za 

obliko neposredne demokracije, kjer je izid za parlament  zavezujoč in je nad 

mandatom parlamentarne večine, medtem ko gre pri aktivnem državljanstvu praviloma 

za sodelovanje pri oblikovanju politik, pri katerem je odločanje in posledično 

odgovornost še zmerom v polni meri v rokah zakonodajnega telesa. Zakoni lahko 

formalizirajo še druge načine posvetovanja z državljani. Posebno vlogo pri tem imajo 

parlamentarne komisije, ki lahko za mnenje povprašajo različne skupine prebivalstva. 

Posebni zakoni so lahko namenjeni interesnim skupinam, ki lahko dobijo pravico 

sodelovanja v oblikovanju politik. To so denimo zakoni, ki opredeljujejo socialno 

partnerstvo. 

 

Zakoni, ki opredeljujejo aktivno participacijo državljanov, opredeljujejo pogoje, po 

katerih lahko državljani sami predlagajo zakone, v to kategorijo pa sodi tudi 

referendumska zakonodaja, če določa, da je referendumski izid za zakonodajalca 

zavezujoč. 

 

                                                                                                                                             
7 Ibid., str. 15-16. 
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Druga predpostavka komuniciranja oblasti z državljani je, da so zgoraj omenjeni 

predpisi tudi dejansko implementirani ter da so procedure jasno opredeljene v 

pravilnikih in drugih podzakonskih aktih. V primeru informiranja državljanov to 

pomeni, da je postopek pridobivanja informacij jasno opisan, z vsemi roki in navodili 

vred. Podzakonski predpisi lahko določijo tudi, da se za posredovanje posameznih 

informacij prosilcem zaračunava plačilo, kot tudi, v kakšni obliki morajo biti 

informacije posredovane javnostim. V področje implementacije deloma sodi tudi 

odločanje o tem, da posamezna institucija samoiniciativno širi nekatere informacije, 

čeprav je k temu zakon ne zavezuje. Organi oblasti se torej lahko odločijo za 

informiranje državljanov o posameznih zadevah, tudi če jih zakon k temu ne zavezuje 

in je to torej zgolj del njihove politike odnosov z javnostmi. 

 

Implementacija zakonodaje na področju posvetovanja, ki je sicer običajno zakonsko 

manj urejeno, določa na kakšen način, kako podrobno in v kakšnem obsegu naj se 

posamezni elementi oblasti posvetujejo z državljani o oblikovanju politik. Taka pravila 

denimo določajo, da morajo biti državljani obveščeni o predlogih politik, kot tudi na 

kakšen način lahko te predloge komentirajo. 

 

Aktivna participacija državljanov v oblikovanju politik je lahko denimo del vladne 

politike, ki lahko zahteva, da se nekateri zakonski predlogi oblikujejo v sodelovanju z 

državljani, ne da bi bilo to hkrati zakonsko predpisano. 

 

Tretja predpostavka komuniciranja med oblastmi in državljani je vzpostavljen 

institucionalni okvir. V primeru informiranja to pomeni, da so znotraj institucij – 

parlamenta, vlade, ministrstev ipd. organizirane službe za odnose z javnostmi, ki 

skrbijo za informiranje državljanov. Teh služb je običajno veliko, zato je pomembno, 

da je njihovo delo koordinirano. Tretji pomemben element institucionalnega okvira pa 

je, da obstaja instanca, ki ima pregled nad področjem informiranja državljanov in ki 

lahko to področje tudi nadzira in sankcionira. 
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Za področje posvetovanja je predvsem pomembno, da obstajajo instance, ki so 

posebej določene za to, da se lahko državljani nanje obrnejo s svojimi predlogi in 

pritožbami. V kontekstu posvetovanja je posebej zanimiva vloga parlamentarnih 

odborov in komisij, ki lahko v procesu oblikovanja zakonskih predlogov konzultirajo 

državljane. Vlade pa lahko oblikujejo različna stalna ali ad-hoc telesa, v katerih se 

posvetuje tako z državljani kot s civilnodružbenimi organizacijami. 

 

Institucionalni okviri za aktivno participacijo državljanov v oblikovanju politik v 

večini držav niso vzpostavljeni ali pa so predmet pilotskih projektov in raziskav. 

 

Temeljna predpostavka pa je, da je vlada in vladajoča večina tudi zares pripravljena 

ustrezno upoštevati in vključiti tako pripombe kot predloge državljanov oziroma 

prevzeti državljanske iniciative v takšni meri, da bodo državljani v te nove pristope k 

vladanju tudi zaupali. Projekti, ki ljudi spodbujajo, naj sodelujejo pri oblikovanju 

politik, ki so nato v postopku sprejemanja zakonodaje nato povsem spregledane, lahko 

imajo namreč povsem obraten učinek od predvidenega. Državljane lahko še bolj 

odtujijo od oblasti oziroma še zmanjšajo zaupanje vanjo. 

Aktivno državljanstvo in civilna družba 

V Sloveniji kot tudi v drugih državah politične tranzicije, ki se je začela konec 

osemdesetih let prejšnjega stoletja, se v razpravi o večjem vključevanju državljanov v 

politične procese ni mogoče izogniti vprašanjem o vlogi in pomenu civilne družbe, kot 

se ponavadi poimenuje gibanja, ki so imela pomembno vlogo v padcu socialističnih 

režimov. Temeljna zadrega s pojmovanjem civilne družbe je, da gre za pojem, ki je bil 

v tranzicijskem kontekstu najprej logično opozicija socialistični državi, kjer je civilna 

družba predstavljala demokratični pol, država pa nedemokratičnega. »Civilna družba, 

ki je bila hkrati namen in vseobsegajoči dejavnik demokratičnega boja, je postala 
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sinonim za demokracijo. Ta logično napačni sklep je utrdil ideologijo ločenosti 

demokracije od države.«8 Problem takega pojmovanja je, da se ne neha z 

vzpostavitvijo instrumentov demokratične države, ampak se civilna družba razume kot 

demokratični korektiv državi. To je mogoče zato, ker se pogosto spregleda oziroma se 

civilni družbi napačno pripisuje nekatere značilnosti, ki jih sicer lahko najdemo pri 

civilnodružbenih gibanjih, nikakor pa to niso njihova generična določila. Pribac med 

drugimi našteje naslednje napačne podmene: civilnodružbeno delovanje je javno 

delovanje, civilnodružbeno delovanje je politično delovanje in civilna družba se 

zavzema za demokracijo.9 Zmotnost teh podmen, kot avtor pojasni v nadaljevanju, je v 

nekaterih primerih povezana. Civilnodružbeno gibanje, ki ne deluje javno, tudi ne 

more delovati politično, in v tem primeru tudi ne nujno demokratično. Hkrati lahko 

civilnodružbena gibanja zavzemajo nedemokratična ali celo protidemokratična 

stališča.10 Obenem civilnodružbena gibanja pogosto sama niso demokratično 

vzpostavljena (česar od njih tudi nihče ne zahteva). 

 

Posebej problematično v mitiziranju vloge civilne družbe je, da se z njenim 

poudarjanjem politika zanika oziroma, da se vzpostavlja neke vrste antipolitika. Kot 

pravi Mastnak je »med vzhodnoevropskimi demokrati, ki so nasprotovali sistemu, ki je 

odpravil politične stranke, paradoksno, prevladala antistrankarska mentaliteta«.11 

 

To lahko vidimo tudi v izjemno nizkem zaupanju, ki ga uživajo politične stranke. 

Po podatkih raziskave Politbarometer, ki jo opravlja Center za raziskovanje javnega 

mnenja, je bila povprečno zaupanje v stranke v Sloveniji oktobra 2005 na nivoju 2,43, 

in to na lestvici od ena do pet. Najvišja ocena, ki so jo slovenske stranke dobile med 

januarjem 2002 in oktobrom 2005, je bila 2,7 in sicer v decembru 2002 in januarju 

                                              
8 Mastnak, Tomaž (2004): »Koncepcija politike civilne družbe: vzhodnoevropska perspektiva.« V: 
Brglez, Alja (ur.): Posttranzicijska država vs. civilna družba. ICK, Ljubljana, str. 19. 
9 Pribac, Igor (2004): »Slovenska tranzicija in zmote v pojmovanju civilne družbe.« V: Brglez, Alja 
(ur.): Posttranzicijska država vs. civilna družba. ICK, Ljubljana, str. 40. 
10 Ibid., str. 41. 
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2003, najnižja ocena pa je bila 2,4 v februarja 2002.12 Stranke se med izbranimi 

institucijami po zaupanju praviloma znajdejo na zadnjem ali predzadnjem mestu. Ta 

rezultat pomeni, da so najmanjšega zaupanja deležne prav tiste organizacije, ki so v 

samem jedru demokratičnega političnega procesa in za katere so pogoji za postavljanje 

list in kandidate na volitvah tako v državni zbor kot za predsednika republike in tudi za 

lokalnih volitvah najenostavnejši (sploh če gre za parlamentarne stranke). 

 

Civilnodružbena gibanja seveda imajo vso pravico povedati svoje mnenje v 

političnih oziroma zakonodajnih procesih in v njih tudi aktivno sodelovati. Dejansko 

so nekatere civilnodružbene organizacije posebej pripoznane kot partnerji pri 

oblikovanju politik, sploh na področju socialnega dogovarjanja, oziroma so razumljene 

kot relevantne javnosti za širše ali bolj ozko zastavljena družbena vprašanja. Ne gre 

zanikati, da te organizacije oziroma njihovi predstavniki lahko formalno ali 

neformalno predstavljajo poglede posameznih skupin državljanov na specifične teme. 

Hkrati so to organizacije, preko katerih je s temi skupinami mogoče komunicirati, in 

zato te organizacije predstavljajo pomembne javnosti državnih institucij. Obenem pa 

ne gre pozabiti, da imajo te organizacije lastne interese, ki ne reflektirajo nujno 

interesov državljanov, ki so njihovi člani. Pomembno je torej, da civilnodružbenih 

organizacij in interesnih skupin, ne glede na to, kako pomembne so, ne zamenjujemo s 

posameznimi državljani, ki so in morajo biti v središču prizadevanj za aktivno 

državljanstvo.13 

 

 

                                                                                                                                             
11 Mastnak, nav. d., str. 26. 
12 Vir: CJMMK, Politbarometer, podatki med januarjem 2002 in oktobrom 2005. 
13 Gramberger, nav. d., str. 43. 
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O dostopu do informacij javnega značaja 

Prost dostop državljanov in državljank do informacij javnega značaja je v 

sodobnem svetu uveljavljen institut mednarodnega prava. Tudi Slovenijo dva 

mednarodnopravno obvezujoča pravna akta zavezujeta, da zagotovi javnosti pravico 

dostopa do informacij javnega značaja: 

 

- Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN in 

- Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope. 

 

Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN je Republika Slovenija prevzela z 

aktom o notifikaciji nasledstva SFRJ dne 1. julija 1992. Dokument je Generalna 

skupščina Združenih narodov sprejela 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A 

(XXI), veljati pa je začel 23. marca 1976. V 19. členu določa pravico javnosti do 

»prostega iskanja in širjenja informacij in idej prek medijev in ne glede na meje«.  

 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope14 pa v 

10. členu določa pravico javnosti do »sprejemanja in sporočanja informacij brez 

vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje«. 

 

Ko gre za okoljske ureditve je zlasti pomembna ti. Aarhuška konvencija oziroma 

Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 

pravnega varstva o okoljskih zadevah. Tudi ta dokument je Slovenija sprejela. Ureja 

dostop do okoljskih podatkov, ki so del informacij javnega značaja. 

 

                                              
14 Uradni list RS (13.6.1994) MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994) 
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Pravna ureditev v EU 

Odbor ministrov Sveta Evrope je leta 1981 sprejel priporočilo državam članicam15, 

da v svoji zakonodaji in praksi uredijo uresničevanje pravice dostopa do informacij 

javnih oblasti, skladno z naslednjimi načeli: vsakdo ima pravico na svojo zahtevo 

dobiti od organa javne oblasti informacijo, ki je v njegovi posesti; za uresničevanje te 

pravice morajo biti zagotovljena ustrezna sredstva in poti; informacije morajo biti 

dostopne vsakomur pod enakimi pogoji; kot pogoj za vložitev zahteve se ne sme 

zahtevati posebnega (pravnega) interesa; o zahtevi mora biti odločeno v razumnem 

času; v primeru zavrnitve zahteve morajo biti razlogi za zavrnitev obrazloženi ter 

zagotovljena pravica do pritožbe in do sodnega varstva. 

 

Prvi pravni odraz omenjene politike EU predstavlja pravna ureditev dostopa do 

okoljskih informacij16, sledile so splošnejše ureditve dostopa do informacij javnega 

značaja, v letu 2001 je bil na tak način urejen dostop do dokumentov Evropskega 

parlamenta, Sveta EU in Komisije EU17. 

 

Vse več je držav, članic EU, ki imajo vprašanje dostopanja do informacij javnega 

značaja urejeno z zakonom, številne imajo tudi poseben urad, ki skrbi za to področje:18 

pooblaščence za dostop do javnih informacij poznajo na Irskem, v Veliki Britaniji, na 

Madžarskem, Portugalskem, v Grčiji, Latviji in Estoniji, pa v nekaterih nemških 

zveznih deželah. Prav tako poznajo ta institut zunaj Evropske unije, na primer v 

Kanadi, Avstraliji in nekaterih zveznih državah ZDA.  

 

                                              
15 Recommendation No R (81) 19 of the Committee of Ministers to Member States on the Access to 
Information held by Public .Authorities 
16 Council Directive 90/313/EEC on the freedom of access to information on the environment. 
17 Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and 
Commisssion documents. 
18 Nekaj primerov dobrih praks navajamo v poglavju Dobre prakse. 
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Ne glede na različne pravne tradicije so temeljne rešitve pravne ureditve dostopa do 

informacij javnega značaja tudi v sicer različnih pravnih redih zelo primerljive. 

Temeljno načelo omenjenih zakonskih aktov je seveda načelo prostega dostopa do 

informacij javnega značaja: dostop je lahko omejen le v določenih primerih, ki jih 

zakoni bolj ali manj natanko naštejejo. Tudi te izjeme so v primerjalnem pravu 

podobne. Povsem primerljiva je tudi ureditev pravnega varstva v primeru zavrnitve 

dostopa, pri čemer se v zadnjem času vse bolj poudarja pomembnost instančne presoje 

(v postopku s pritožbo) utemeljenosti zavrnitve s strani od državne uprave 

neodvisnega telesa. Ob tem kot zadnje pravno sredstvo ostaja sodni nadzor (torej 

upravni spor). 

 

Z razmahom informacijske tehnologije postaja vse bolj pomembna tudi uporaba 

možnosti te tehnologije pri dostopu do informacij javnega značaja.  

Pravna ureditev v Republiki Sloveniji 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)19 je vlada Republike 

Slovenije kot zakonski predlog pripravila in ga dala v obravnavo konec leta 2002 – 

potem, ko sta ga obravnavala oba vladna odbora (Odbor za notranjo politiko in Odbor 

za gospodarstvo) in Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, ga je vlada 

obravnavala na seji dne 11. julija  2002, in ga julija poslala v DZ, ta pa ga je prvikrat 

obravnaval na seji 28. novembra 2002. Zakon je v veljavo stopil 22. marca 2003. 

 

Zakon sta skupaj pripravili ministrstvi za notranje zadeve in za informacijsko 

družbo, kot pripravljavci so sodelovali dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko 

družbo, dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, dr. József Györkös, državni 

sekretar v Ministrstvu za informacijsko družbo, dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v 

Ministrstvu za notranje zadeve, in dr. Alja Brglez, direktorica Urada za informiranje 
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vlade RS. Glede na to, da ministrstvo za kulturo kot resor, ki je pristojen za medije, ne 

nastopa med predlagatelji, je očitno, da je šlo vladi za urejanje področja informacij za 

državljane in državljanke neposredno in ne skozi medije.20  

 

Ustava Republike Slovenije v 39. členu pravico do pridobitve informacije javnega 

značaja uvršča v kategorijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta pravica 

omogoča vpogled v delovanje državnih organov in s tem nadzor nad njihovim 

delovanjem, odraža torej samo bistvo demokracije. Obveščenost državljanov je nujen 

pogoj za učinkovito uveljavljanje vrste pravic in svoboščin, na primer pravice do 

sodelovanja pri urejanju javnih zadev (44. člen Ustave); pravice do peticije (45. člen 

Ustave); pravice do zakonodajne iniciative in zakonodajnega referenduma (88. in 90. 

člen Ustave). 

 

Sklep1: Pravica vsakogar, da pridobi informacijo javnega značaja, je v 

Sloveniji ustavna kategorija. 

Sklep2: Iz omenjene ustavne določbe izhaja obveznost državnih organov, da 

vsakomur omogočijo dostop do informacije javnega značaja, za katero ima v 

zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.  

 

Skladno s takšnim premislekom so predlagatelji stanje v času priprave predloga 

zakona ocenili tako:  

 

»Čeprav mineva že enajsto leto po sprejemu Ustave, je ustavna pravica do 

pridobitve informacije javnega značaja v slovenskem pravu urejena 

nesistematično, parcialno in izjemno pomanjkljivo. Na posamičnih ožjih 

področjih se vprašanja dostopnosti do informacij javnega značaja področna 

zakonodaja bolj ali manj le dotika. Temeljne določbe o javnosti informacij 

                                                                                                                                             
19 ZDIJZ, Prva objava: Uradni list RS, št. 24-900/2003. Datum prve objave: 7.3.2003. 
20 Za katere krovno velja Zakon o medijih. 
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vsebujejo Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 

56/99 in 22/00), Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), Zakon o naravnih 

in drugih nesrečah (Uradni list RS, št. 64/94) in Zakon o arhivskem gradivu in 

arhivih (Uradni list RS, št. 20/97 in 32/97). Vsem pa je skupna pomanjkljiva 

ureditev postopka za dostop do informacij javnega značaja in pravnega varstva 

pravice do dostopa. 

Omejitev pravice do dostopa v primeru tajnih podatkov na področju javne 

varnosti, obrambe, zunanjih zadev ter obveščevalne in varnostne dejavnosti je 

sistematično urejena v lanskem letu sprejetem Zakonu o tajnih podatkih (Uradni 

list RS, št. 87/01). Osebni podatki so varovani z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01). Zaupnost določenih podatkov 

terjajo tudi Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95), Zakon o davčni 

službi (Uradni list RS, št. 18/96) in Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, 

št. 18/96), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) ter Zakon o 

gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94).« 

 

Predlagatelj je menil, da ostaja, kljub vse večji odprtosti državne uprave in 

pospešenem objavljanju informacij upravnih organov na svetovnem spletu, ustavna 

pravica posameznikov, da na svojo zahtevo pridobijo neko konkretno informacijo 

javnega značaja, ki jih zanima, neuresničena. Prepričan je bil, da je pomanjkljivost 

mogoče odpraviti s sprejemom krovnega zakona, ki bi sistematično uredil 

uresničevanje te ustavne pravice. 

 

Poglavitni cilj predlaganega zakona je bil torej, da bi se z njim omogočilo 

uresničevanje v Ustavi zagotovljene pravice do dostopa do informacij javnega značaja. 

Zakon je pripravljen tako, kot smo videli iz primerjalnih primerov: izhaja iz načela 

prostega dostopa do informacij javnega značaja, taksativno določa izjeme, zaradi 

katerih je mogoče dostop odreči, ter ureja pravno varstvo v primerih, ko organ zavrne 

dostop do želene informacije. Z načelom obveznega posredovanja posameznih 
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kategorij informacij javnega značaja v svetovni splet je želel predlagani zakon že v 

času nastanka vključiti v njegovo izvajanje sodobne tehnološke možnosti in  javnosti 

še olajšati dostop do informacij javnega značaja.  

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Zakon kot nosilce informacij javnega značaja določa državne organe, organe 

lokalnih skupnosti, javne agencije, javne sklade in druge osebe javnega prava, nosilce 

javnih pooblastil in izvajalce javnih služb (ki jih v nadaljevanju enotno opredeljuje kot 

»organe«). Tako široka opredelitev naj bi zajela vse subjekte, ki razpolagajo z 

informacijami javnega značaja. Zakon se ne nanaša na sodišča.  

 

Izjemo od načela prostega dostopa predstavlja institut izjem, ki so v predlaganem 

zakonu  taksativno naštete. Pri tem gre za: 

 

- podatke, ki so na podlagi Zakona o tajnih podatkih opredeljeni kot tajni zaradi 

varnosti države, obrambe države ali zaupnosti mednarodnih odnosov;  

- podatke, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost;  

- osebne podatke;  

- podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o 

poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; 

- podatke, ki se nahajajo v arhivskem gradivu skladno z zakonom, ki ureja arhivsko 

gradivo in arhive;  

- podatke, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka 

skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek;  

- podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi kazenskega pregona ali v zvezi 

z njim in bi njihovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi ali bi ogrozilo varnost 

posameznika;  
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- podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega postopka in bi 

njihovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  

- podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in bi njegovo razkritje  povzročilo 

napačno razumevanje njegove vsebine;  

- podatke o naravnih vrednotah, če bi njihovo razkritje lahko ogrozilo naravno 

vrednoto, na katero se nanaša,  

- podatke iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 

dejavnostjo organov in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma 

dejavnosti organa ter  

- podatke iz dokumenta, ki je javno objavljen. 

 

Zaradi rednega seznanjanja javnosti o informacijah, do katerih ima vsakdo prost 

dostop, zakon vsem organom določa obveznost rednega vzdrževanja in javnega 

objavljanja seznamov informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Na tej podlagi 

se je v kratkem času po uveljavitvi zakona oblikoval ti. Katalog informacij javnega 

značaja.  

 

Pomembna je določba zakona, ki organe zavezuje k posredovanju posameznih 

kategorij informacij v svetovni splet, pri čemer je takšen dostop do informacij 

brezplačen. S to določbo naj bi po eni strani olajšali dostop do informacij javnega 

značaja, po drugi strani pa racionalizirali in razbremenili delo organov, kar je oboje 

smiselno. Za dostop do informacij, ki so posredovane v svetovni splet, seveda ni 

potreben poseben (upravni) postopek. 

 

Za dostop do vseh tistih informacij javnega značaja, ki niso posredovane v svetovni 

splet, zakon ureja postopek, po katerem morajo ravnati organi, ko prejmejo zahtevo za 

dostop.  
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- Prosilec ima možnost za želeno informacijo zaprositi ustno ali pisno. Obveznosti 

organov so v obeh primerih enake. To pomeni, da je organ v vsakem primeru dolžan 

posredovati želeno informacijo, razen, če gre za katero od naštetih izjem.  

- Razlika med položajem prosilca, ki vloži ustno zahtevo in tistim, ki vloži pisno 

zahtevo, pa je v pravnem varstvu prosilca v primeru, da mu je bil dostop do želene 

informacije zavrnjen. Jasno je, da je pravno varstvo možno le, če je postopek 

formaliziran in dokumentiran. Ko organ odloča, ali bo prosilcu omogočil dostop do 

želene informacije ali ne, odloča o njegovi pravici. Zato je takšen postopek po svoji 

pravni naravi upravni postopek.  

- V primeru vložitve pisne zahteve se torej sproži splošni upravni postopek, z 

nekaterimi spremembami (na primer izdaja odločbe le v primeru, če je ta negativna, 

idr.). Tudi v zvezi s tem postopkom naj bi bile upoštevane prednosti, ki jih prinaša 

informacijska tehnologija, tako da velja, da lahko prosilec vloži zahtevo tudi na 

elektronski način (skladno z določili zakona, ki ureja elektronsko poslovanje), prav 

tako pa lahko prosilec zahteva, da mu organ izroči (poleg prepisa ali fotokopije) tudi 

elektronski zapis zahtevane informacije. Tega dela v tej fazi raziskave nismo uspeli 

praktično preveriti.  

- Posebno pravno varstvo je na voljo prosilcu, katerega zahteva za dostop do 

informacije javnega značaja je bila zavržena ali zavrnjena. V tem okviru ima prosilec 

pravico do pritožbe in pravico do sodnega varstva (upravni spor).  

- Poleg pritožbe zakon prosilcu zagotavlja še sodno varstvo. Zoper odločbo Vlade 

prosilec lahko sprožil upravni spor. 

 

Zaradi preglednosti in nadzora javnosti zakon organom nalaga obveznost priprave 

letnega poročila o izvajanju zakona, ki ga morajo predložiti vladi do vsakega 31. 

januarja za preteklo leto, vlada pa potem pripravi skupno letno poročilo ter ga do 

vsakega 31. marca predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.  
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V času priprave predloga zakona je vlada za učinkovito opravljanje nalog 

zagotavljanja svetovanja v zvezi z njegovim enotnim izvajanjem (v razmerju do 

upravnih in drugih organov), kot tudi za spodbujanje njegove uporabe (v razmerju do 

upravičencev), predvidela ustanovitev Sveta za dostop do informacij javnega značaja. 

Po predlogu naj bi imel Svet enajst članov, ki naj bi jih za dobo pet (5) let na predlog 

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve imenoval Državni zbor izmed različnih strokovnjakov, ki se 

ukvarjajo z informacijami javnega značaja. Svet naj bi dajal organom mnenja, 

priporočila in predloge glede izvajanja zakona, organi pa bi bili dolžni seznanjati Svet 

o načinu izvajanja zakona. Prav tako naj bi Svet z ustreznimi ukrepi skrbel za 

promocijo zakona in spodbujal javnost k njegovi uporabi. 

 

O Svetu pozneje ni bilo več slišati in danes ga med organi ali telesi vlade ne 

najdemo. V septembru leta 2003 je nastal organ Pooblaščenca za dostop do informacij 

javnega značaja – njegova funkcija je bila ustanovljena na podlagi ZDIJZ. Organ na 

svoji spletni strani navaja, da z njim in z navedenim zakonom »država zagotavlja 

preglednost nad porabo javnega denarja in tudi preglednost nad njenimi odločitvami, 

saj javna uprava dela v imenu ljudi in za ljudi. Funkcija Pooblaščenca je brez dvoma 

pomagati državljanom Evropske unije (pravzaprav vsem Zemljanom), da pridejo do 

določenih informacij, ki jih zanimajo. Pomembno je, da za dostop do javne 

informacije ni potreben pravni interes, dovolj je, da ste radovedni, kako država deluje 

in porablja vaš denar.« 

 

Kot smo videli iz navedb primerjalnih ureditev in predvsem iz zakona samega, 

besede iz spletne predstavitve niso niti točne niti popolne. Zakon in organ 

Pooblaščenca nikakor nista namenjena najprej ali celo predvsem izvajanju nadzora nad 

porabo javnega denarja, kakor tudi ne kar vsevprek nad preglednostjo odločitev države 

– posebej smo navedli, da gre predvsem za upravno-izvršilno vejo oblasti, sploh pa ne 

za sodno. Prav tako je treba ugotoviti, da v nasprotju s prakso nekaterih držav (v tej 
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raziskavi navajamo ZDA) zakon in organ nista namenjena vsem državljanom 

Evropske unije in še manj vsem Zemljanom, pač pa državljanom in državljankam 

Republike Slovenije. Res pa je, da za dostop do informacije ni potrebno izkazovati 

pravnega interesa (prav to je namreč tisto, kar določa Ustava RS v svojem 39. členu, iz 

katerega je izšla vsa poznejša ureditev področja javnih informacij). 
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Državni zbor in njegova vloga 

Za premislek o operacionalizaciji pojma aktivnega državljana v njegovi interakciji z 

Državnim zborom Republike Slovenije si moramo ogledati pristojnosti in postopke, ki 

jih Državnemu zboru nalagajo ustava, poslovnik in zakoni. Na ta način je mogoče 

identificirati možnosti sodelovanja državljanov, kot so dane v trenutni pravni ureditvi. 

Državni zbor je po njej najvišja predstavniška in zakonodajna institucija, njegova 

temeljna naloga je zakonodajna funkcija oblasti. Drugi dve nalogi, ki ju opravlja 

Državni zbor, sta volilna in nadzorna funkcija. 

 

Državni zbor v okviru pravodajne (ustavodajne, zakonodajne itd.) funkcije: 

– odloča o spremembi ustave Republike Slovenije in jo razglaša, 

– sprejema zakone, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe 

državnega proračuna in zaključni račun državnega proračuna, 

– sprejema avtentične razlage zakonov in uradna prečiščena besedila zakonov, 

– ratificira mednarodne pogodbe, 

– sprejema poslovnik državnega zbora, 

– sprejema poslovnik o parlamentarni preiskavi, 

– sprejema deklaracije, resolucije, odloke, priporočila in sklepe, 

– odreja parlamentarno preiskavo, 

– razpisuje referendum, 

– odloča o zaupnici in nezaupnici vladi, 

– odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred 

ustavnim sodiščem, 

– odloča o imuniteti poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov, varuha 

človekovih pravic in njegovega namestnika, 

– odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, 

– obravnava zadeve Evropske unije, zavzema stališča do sprememb pogodb, na 

katerih temelji Evropska unija in sprejema stališča o političnih usmeritvah za 
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delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v skladu z ustavo, 

zakonom in poslovnikom državnega zbora. 

 

V okviru volilne funkcije voli ter imenuje in razrešuje: 

– predsednika vlade, 

– ministre, 

– predsednika in podpredsednike državnega zbora, 

– predsednike in podpredsednike delovnih teles državnega zbora, 

– generalnega sekretarja državnega zbora, 

– sodnike ustavnega sodišča, 

– sodnike, 

– pet članov sodnega sveta, 

– varuha človekovih pravic in njegovega namestnika, 

– guvernerja centralne banke, 

– člane računskega sodišča, 

– druge nosilce javnih funkcij, za katere tako določa zakon. 

 

V okviru nadzorne funkcije pa Državni zbor RS: 

– odreja parlamentarno preiskavo, 

– odloča o zaupnici oz. nezaupnici vladi, 

– odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred 

ustavnim sodiščem, 

– nadzor izvaja še s pomočjo poslanskih vprašanj.  

 

Poleg teh treh poglavitnih funkcij državni zbor odloča še o razglasitvi vojnega in 

izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil. Državni zbor tudi potrjuje mandate 

poslancev, odloča o njihovi imuniteti ter imuniteti sodnikov ustavnega sodišča in 

sodnikov. 
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88 poslancev Državnega zbora je voljenih na neposrednih volitvah po 

proporcionalnem volilnem sistemu, po enega poslanca pa volita italijanska in 

madžarska narodna skupnost. Kandidatne liste lahko vložijo politične stranke, 

kandidatna lista pa lahko na volitvah nastopi tudi s podporo volivcev. Politična stranka 

lahko določi kandidate na tri načine: 

 

– na podlagi podpore treh poslancev; to pomeni, da podpisi treh poslancev 

zadoščajo za vložitev katerekoli liste v katerikoli volilni enoti v vsej državi, 

– na podlagi odločitve članov politične stranke s hkratno podporo določenega 

števila volivcev; listo kandidatov določijo člani politične stranke, ki imajo volilno 

pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, hkrati pa mora biti lista podprta s podpisi 

najmanj 50 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, 

– na podlagi podpore samih volivcev; lista kandidatov mora biti podprta s podpisi 

najmanj 100 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Tak način 

kandidiranja je možen samo v posamični volilni enoti. 

 

Volivci lahko določijo svojo listo kandidatov s podpisovanjem. Listo kandidatov v 

volilni enoti mora podpreti najmanj 100 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni 

enoti. 

 

Zakone lahko predlagajo vlada, vsak poslanec, državni svet ali najmanj 5000 

volivcev. Sprejemati jih je mogoče po treh različnih postopkih: rednem, skrajšanem in 

nujnem. Po rednem postopku je pred vložitvijo zakona na zahtevo predlagatelja 

mogoče opraviti predhodno obravnavo v delovnem telesu, ki ga določi predsednik 

državnega zbora. Prva obravnava se opravi s posredovanjem predloga vsem 

poslancem, na zahtevo desetih poslancev se lahko o zakonu opravi splošna razprava na 

plenarnem zasedanju. Druga obravnava predloga zakona se opravi najprej v matičnem 

delovnem telesu, potem pa na podlagi odločitev matičnega delovnega telesa na seji 

državnega zbora. Matično delovno telo opravi razpravo in glasovanje o amandmajih in 
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posameznih členih predloga zakona ter pripravi poročilo z dopolnjenim predlogom 

zakona, državni zbor pa opravi razpravo po posameznih členih dopolnjenega predloga 

zakona, h katerim so bili vloženi amandmaji, ter glasovanje o posameznih 

amandmajih. Tretja obravnava predloga zakona se opravi na seji državnega zbora, in 

sicer državni zbor razpravlja in glasuje le o vloženih amandmajih in nato o predlogu 

zakona v celoti. V skrajšanem in nujnem postopku splošne razprave ni, druga in tretja 

obravnava pa se opravita ne eni seji. 

 

Državni svet lahko v sedmih dneh od sprejema zakona v DZ nanj vloži veto in DZ 

mora o zakonu ponovno odločati – tokrat z večino vseh poslancev. 

Velik del delovanja državnega zbora se odvija v delovnih telesih, ki jih Državni 

zbor ustanovi za spremljanje stanja na posameznih področjih, za pripravo odločitev o 

politiki na teh področjih, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za 

obravnavo predlogov zakonov ter drugih aktov državnega zbora. Zadeve, ki sodijo na 

določeno delovno področje, načeloma obravnava kot matično le eno delovno telo. 

Matično delovno telo v posamezni zadevi določi predsednik državnega zbora. 

 

Državni zbor ustanovi stalne odbore, praviloma za področja, za katera so 

ustanovljena ministrstva, lahko pa tudi za več med seboj povezanih področij. Odbore 

lahko ustanovi tudi za določene naloge. V aktualnem mandatu so odbori Državnega 

zbora naslednji: 

 

– Odbor za gospodarstvo, 

– Odbor za promet, 

– Odbor za okolje in prostor, 

– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

– Odbor za finance in monetarno politiko, 

– Odbor za zunanjo politiko, 

– Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, 
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– Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 

– Odbor za obrambo, 

– Odbor za zdravstvo, 

– Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 

– Odbor za kulturo, šolstvo in šport, 

– Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj in 

– Odbor za zadeve Evropske unije. 

 

Državni zbor ustanovi komisije za preučevanje določenih skupnih vprašanj ali za 

preučevanje posameznih zadev. Komisije Državnega zbora so lahko stalne. To so: 

– Mandatno-volilna komisija, 

– Komisija za poslovnik, 

– Komisija za narodni skupnosti, 

– Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ, 

– Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. 

V tem mandatu so bile ustanovljene še: 

– Ustavna komisija, 

– Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, 

– Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, 

– Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije. 
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Državni zbor in aktivno državljanstvo 

Gornja zgoščena predstavitev notranje organizacije in delovanja Državnega zbora je 

potrebna zaradi nadaljevanja; seveda je nujno fragmentirana in tudi nepopolna, vendar 

je osredotočena na tiste segmente zakonodajnega telesa in postopka, na katere je 

mogoče aplicirati tridelno shemo komunikacije oblasti z državljani, ki smo jo 

predstavili zgoraj; torej shemo, ki loči nivoje informiranja, posvetovanja in 

participacije. Ogledali si bomo posamezna mesta v formalni zgradbi Državnega zbora 

in njegovih procedur, kjer se v okviru danega pravnega okvira že izvaja neposredno 

komuniciranje z državljani. Za vsak nivo si bomo ogledali zakonske podlage, politike 

državnega zbora in pa institucionalno zaledje 

Informiranje 

Ko govorimo o informiranju državljanov, mislimo na neposredne načine 

informiranja državljanov s strani Državnega zbora, kar pomeni, da se v tem kontekstu 

ne lotevamo poročanja o delovanju DZ s strani množičnih medijev, vključujemo pa 

objave v množičnih medijih, ki jih je naročil DZ. Hkrati ponovno poudarjamo, da gre 

za nivo komuniciranja med oblastjo in državljani, kjer je obseg »aktivnosti« najmanjši, 

čeprav ni nepomemben, saj gre v veliko primerih za aktivno in samoiniciativno iskanje 

informacij, česar po našem prepričanju ne gre zanemariti. 

 

Zakonski okvir za informiranje državljanov je najprej drugi odstavek 39. člena 

ustave, ki določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero 

ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. To nas 

nemudoma napoti na zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki je eden od 

temeljnih aktov, po katerem se vzpostavlja javno delovanje oblasti. V tem zakonu je 

določeno, katere so informacije javnega značaja, za nekatere pa celo predpisuje 

dostopnost preko svetovnega spleta (10. člen). Javnost delovanja zagotavlja tudi 
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poslovnik DZ, ki v prvem odstavku 5. člena določa, da je delo državnega zbora javno, 

če poslovnik ne določa drugače, ter to podrobneje opredeli v členih 100 do 106. V 

zakonske okvire neposrednega informiranja državljanov sodi tudi določilo 3. člena 

zakona o Radioteleviziji Slovenije, ki tej javni instituciji nalaga vzpostavitev 

posebnega programa za prenose sej Državnega zbora. 

 

Javnost delovanja in obveznost informiranja državljanov zadevata vse segmente 

Državnega zbora in večino njegovih procedur. Izjema so procedure, ki zadevajo 

dokumente zaupne narave. Na spletni strani Državnega zbora je v skladu z zakonom o 

dostopu do informacij javnega značaja dostopen velik del slovenske zakonodaje, 

»zgodovina« sprejemanja zakonov po obravnavah, predlogi zakonov, pa tudi 

magnetogramski zapisi plenarnih zasedanj DZ, zasedanj delovnih teles in kolegija 

predsednika državnega zbora. 

 

K javnosti sej sodi tudi možnost neposrednega spremljanja sej na galeriji za 

obiskovalce. 

 

Politike informiranja. Kot smo videli zgoraj, je nivo informiranja izjemno široko 

pokrit že v sami zakonodaji, tako da informacije, ki niso predpisane v zakonih, 

predstavljajo manjši del informiranja državljanov. Primer takega informiranja so 

neposredni prenosi plenarnih zasedanj DZ preko svetovnega spleta in tudi (poskusno) 

preko nekaterih kabelskih kanalov. Primeri takih politik informiranja so tudi 

parlamentarni dnevi odprtih vrat. 

 

Posebej pomemben za aktivno državljanstvo je v tem kontekstu izobraževalni 

segment. Državni zbor prireja organizirane obiske za osnovnošolsko in srednješolsko 

mladino, v DZ zaseda tudi otroški parlament. Na spletni strani so predstavljene osnove 

slovenskega parlamentarizma, na voljo so publikacije in brošure, ki imajo tako 

informativno kot tudi izobraževalno funkcijo. 
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Institucionalni okvir: V Državnem zboru deluje več instanc oziroma služb, katerih 

naloga je informiranje različnih javnosti – od novinarjev, državljanov, notranjih 

javnosti naprej. Najprej je tu Oddelek za odnose z javnostmi, ki skrbi za največji del 

»dela z javnostmi«, svojega predstavnika za odnose za odnose z javnostmi imajo 

običajno tudi poslanske skupine. 

 

Po pričakovanju je nivo informiranja državljanov v Državnem zboru opredeljen 

tako legalno kot institucionalno, opaziti pa je tudi druge pobude, ki kažejo na to, da 

zakonodajno telo vlaga precej truda na tem področju. 

Posvetovanje 

Ko govorimo o nivoju posvetovanja, mislimo predvsem na primere, ko Državni 

zbor državljane povpraša za mnenje o posameznih temah. Posvetovanja so običajno 

regulirana ali s stališča teme ali s stališča pripuščenih k posvetovanju ali pa oboje. 

 

Zakonski okvir: zakonski okvir, ki opredeljuje posvetovanja, je precej ožji kot v 

primeru informiranja, večina opredeljenih orodij pa je precej nefleksibilnih. Najprej je 

tu zakon o referendumu in ljudski iniciativi, kjer je v tretjem razdelku opredeljen 

posvetovalni referendum, ki ga lahko razpiše Državni zbor, in sicer o vprašanjih iz 

svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Rezultat referenduma pa je za 

DZ pravno neobvezujoč. V vsakem primeru gre za način posvetovanja, ki ga je 

mogoče uporabiti le redko, ob zares »velikih« temah občega pomena. Takšni temi sta 

bili vstop Slovenije v NATO in Evropsko unijo, oba posvetovalna referenduma sta bila 

23. marca 2003. Gre tudi za drag instrument, ki državljanom ne omogoča drugačnega 

izražanja mnenja, kot strinjanje ali nestrinjanje z referendumskim predlogom. 
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Drug zakonsko določeni instrument je možnost javne predstavitve mnenj pred 

delovnimi telesi Državnega zbora. V 46. členu Poslovnika Državnega zbora je 

zapisano, da za pridobivanje informacij lahko delovno telo opravi javne predstavitve 

mnenj, na katere povabi strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne 

informacije. V tem primeru Državni zbor določi temo, o kateri se posvetuje, določi pa 

tudi, kateri posamezniki in javnosti so pripuščeni k besedi. Podobno 51. člen v drugem 

odstavku določa, da se lahko na sejo delovnega telesa k obravnavi posameznih točk 

dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z 

vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresiranih javnosti, 

ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi.21 

 

Deloma lahko med možnosti posvetovanja oziroma izražanja mnenj državljanov 

uvrstimo tudi pravico do peticije, ki jo v 45. členu določa Ustava, kjer pravi, da ima 

vsak državljan pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena. 

 

Politike: Posredovanje mnenj in predlogov poslancem po različnih kanalih (pošta, e-

pošta, poslanska pisarna) je načeloma možno že dalj časa, v zadnjem času pa so se s 

prenovo spletne strani možnosti elektronskega komuniciranja poenostavile in tudi 

razširile. Vprašanje, kako ta sistem deluje in kakšna je odzivnost poslancev oziroma 

poslanskih skupin, bo potrebno preučiti in predvideti morebitne popravke ali 

prilagoditve. Posebej opazna sprememba je uvedba javne predstavitve mnenj v obliki 

spletnega foruma, saj pomeni širitev javne predstavitve na občo javnost oziroma 

državljane. Vse to kaže na politiko večjega vključevanja mnenj državljanov v 

zakonodajni proces. 

 

                                              
21 Raziskavo delovna telesa Državnega zbora kot osrednje mesto sodelovanja med zakonodajno vejo 
oblasti in civilno družbo v procesih oblikovanja javnih politik je v letu 2003 za DZ opravil Center za 
politološke raziskave Inštituta za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. 
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Institucionalni okvir: Državni zbor odloča o razpisu posvetovalnega referenduma. V 

delovnih telesih lahko potekajo javne predstavitve mnenj, za peticije pa je zadolžena 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. 

 

Področje posvetovanja z državljani je po pričakovanjih manj »podprto« kot 

področje informiranja, pri čemer je treba poudariti, da je dobro vzpostavljen nivo 

informiranja predpogoj za vse ostale nivoje. Kaže pa, da je to področje komuniciranja 

z državljani, ki mu Državni zbor trenutno namenja največ pozornosti. 

Ekskurz – vloga Državnega sveta 

V času od ustanovitve samostojne države do danes je bilo pomislekov o instituciji 

Državnega sveta že nekaj, nekajkrat so bili tudi že oblikovani predlogi za njegovo 

odpravo, vendar pa nikdar tako odločno kot v zadnjem letu. Najprej si oglejmo 

ustavno opredelitev te institucije in njenih pristojnosti, nato pa omenimo med njenimi 

delovanji in dejavnostmi tiste, ki posegajo v prostor civilne družbe in dialoga z njo.  

 

Ustava Republike Slovenije22 umešča državni svet v sistemu organov državne 

oblasti na drugo mesto. Z ustavo so okvirno opredeljene sestava (96. člen), pristojnosti 

(97. člen), volitve (98. člen), odločanje (99. člen), nezdružljivost funkcije in imuniteta 

(100. člen) in poslovnik državnega sveta (101. člen).  

 

Sestava državnega sveta je naslednja: 40 članov, ki so nosilci socialnih, 

gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov se v Državni svet izvoli za dobo pet let 

tako, da so štirje med njimi predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki 

delojemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, šest je 

predstavnikov negospodarskih dejavnosti in dvaindvajset predstavnikov lokalnih 

                                              
22 Ustava RS, IV. Poglavje, Državna ureditev. 
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interesov. S tem naj bi bil Državni svet zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 

poklicnih in lokalnih interesov, prav takšna sestava in način volitev pa sta neredko 

kamen spotike in uporaben motiv nasprotnikov institucije Državnega zbora, saj ima ta 

v resnici kar znatne pristojnosti, zlasti ko gre za pravico veta in predlaganje 

referenduma. Oceniti je mogoče, da pristojnosti niso neskladne z definicijo Državnega 

sveta kot institucije dvodomne urejenosti parlamentarnega sistema, so pa neprimerne 

glede na način, kako praksa definira načine oblikovanja njegove sestave. Dodajmo, da 

za člane DS, na primer, velja enaka imuniteta kot za poslance, izvoljene v Državni 

zbor.  

 

Pristojnosti državnega sveta so: 

 

- lahko predlaga državnemu zboru sprejem zakonov (Ustava RS, 97. člen, prva 

alinea); gre za pomembno iniciativno vlogo državnega sveta v zakonodajnem procesu 

državnega zbora; izraža se s pobudami in zahtevami državnih svetnikov, pa tudi 

tovrstnimi predlogi komisij državnega sveta; 

- daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti (Ustava RS, 

97. člen, druga alinea);  

- lahko zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat 

odloča (odložilni veto), 

- lahko zahteva razpis referenduma – pravico zahtevati razpis referenduma o 

vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, daje državnemu svetu ustavno določilo, ki govori 

o zakonodajnem referendumu (2. odstavek 90. člena Ustave RS), zahteva za razpis 

referenduma pa je opredeljena kot pristojnost državnega sveta tudi v četrti alinei 97. 

člena ustave; velja za obe obliki zakonodajnega referenduma (predhodni zakonodajni 

referendum in naknadni (potrditveni) referendum) in je zavezujoča za državni zbor; 

- lahko zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena; 

- lahko vloži ustavnemu sodišču zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in 

zakonitosti predpisov in splošnih aktov. 
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Zlasti v zadnjih letih se Državni svet samodefinira kot povezovalec med 

zakonodajno oblastjo in civilno družbo. Ugotoviti je treba, da posvetovalno funkcijo v 

resnici opravlja zelo dejavno, saj je samo v letošnjem letu doslej pripravil že 17 

posvetov o različnih vprašanjih, v prejšnjih letih pa nekaj manj.  

 

Videti je, da izbira vsebine, ki so bodisi v zakonodajni obravnavi v Državnem zboru 

ali pa gre za kako drugače javno izpostavljena in pereča vprašanja. Ni mogoče 

ugotoviti, koliko od predlaganih tem se je na seznam posvetov uvrstilo po 

posredovanju institucij in interesnih skupin, katerih zastopniki sedijo v Državnem 

svetu in tudi sicer ne moremo reči, da obstajajo za posredovanje ali izražanje pobud ali 

vprašanj državljanov pri instituciji Državnega sveta posebej za to oblikovani vzvodi 

(na primer svetniške pisarne kot analogija poslanskim, ali pa pozivi k navezovanju 

pisnih stikov s člani sveta ipd.). Vendarle pa je glede na nekatere izmed naslovov 

izvedenih posvetov (med zadnjimi so na primer. Ekonomika uporabe biomase za 

energetske namene v Sloveniji, Predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 

družbe in lastništvu zaposlenih, in Slovenske univerze in evropski reformni procesi) 

treba ugotoviti, da gre za relevantna in aktualna vprašanja, ki jim je obravnava v 

Državnem svetu gotovo dala možnost, da se izrazijo bolj vidno in vplivno, kot če bi te 

možnosti ne bilo.  

 

Tovrstno dejavnost Državnega sveta je potemtakem potrebno oceniti kot ustrezno, 

saj promovira aktivno državljanstvo in skozi posvetovalni dialog spodbuja 

civilnodružbene skupine k sodelovanju, vendarle pa bi bilo koristno, ko bi se za te 

dejavnosti posebej tehtno oblikovalo metode in poti za sodelovanje, ki bi vključilo 

čimvečje število zainteresiranih posameznikov in skupin na vsem enako dostopen in 

odprt način. 
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Aktivna participacija 

Aktivna participacija državljanov v delovanju Državnega zbora pomeni predvsem 

sodelovanje državljanov v procesu sprejemanja zakonodaje, skratka participacija v 

postopkih, ki sodijo v ustavne pristojnosti DZ. 

 

Zakonski okvir: Možnost sodelovanja državljanov v zakonodajnem postopku daje 

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, ki v razdelku IV. v členih 57. do 59. določa, 

da lahko 30 tisoč volivcev vloži zahtevo za začetek postopka spremembe ustave in v 

zahtevi navede, kako naj se ustava spremeni, 5000 volivcev pa lahko Državnemu 

zboru predloži predlog zakona. V Sloveniji imajo volivci torej neposredno možnost 

sprožiti zakonodajni postopek, kar nikakor ni splošno pravilo v demokratičnih 

ureditvah. Volivci imajo tudi pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma 

(predhodnega in naknadnega), kar morajo potrditi s 40 tisoč podpisi, vendar pa, kot 

smo že poudarili, zakonodajni referendumi sodijo prej v domeno neposredne 

demokracije kot aktivnega državljanstva. V splošnem so torej postopki, na podlagi 

katerih lahko državljani aktivno posežejo v zakonodajni postopek, precej zahtevni, 

njihov izid pa je, še posebej pri ljudski iniciativi, precej negotov. 

 

Politike: Aktivna participacija državljanov v političnih procesih je v splošnem v 

demokracijah še zelo v povojih, to je domena, o kateri se veliko razpravlja, velik je 

poudarek na premislekih o možnosti rabe sodobnih računalniških in mrežnih 

tehnologij v t.i. e-demokraciji, ki pa je hkrati povezana z vrsto zadržkov: od tehničnih 

problemov identitete, varnosti, zaščite osebnih podatkov (sploh v premislekih o e-

volitvah), do vprašanja, ali so e-razprave in odločanje dejansko lahko primerljive z 

debato v živo. 
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Institucionalni okvir: Državni zbor ima pristojnost razpisati zakonodajni 

referendum, predsednik DZ pa ima pristojnost v zvezi z zahtevami državljanov po 

razpisu referendumov in, ko gre za ljudsko iniciativo. 

Vprašanje aktivne participacije državljanov v zakonodajnem procesu je predvsem 

predmet prihodnosti in bo zanj potrebno vzpostaviti tako zakonski kot tudi 

institucionalni okvir. 
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Implikacije za analizo odnosov z javnostmi državnega zbora 

Analiza vlog, ki jih Državni zbor opravlja na vseh treh nivojih komuniciranja z 

državljani, je dobra osnova za oblikovanje metodologije raziskovanja tega parcialnega 

segmenta odnosov z javnostmi državnega zbora, ki je ključen za spodbujanje 

aktivnega državljanstva. Ugotovimo lahko, da je fokus analize (kar nikakor ne pomeni, 

da bo to tudi edina analiza) smiselno usmeriti v kontekst posvetovanja, za katero 

domnevamo in bomo v nadaljevanju to domnevo tudi preverili, da gre za tisti nivo, ki 

se v danem trenutku najbolj odpira in razvija, pa tudi, da gre za nivo, na katerem je 

mogoče v okviru vzpostavljenega sistema izvesti ukrepe in dejavnosti, ki bi to obliko 

komuniciranja bolj približale državljanom. Za to je najprej potrebna analiza dosedanjih 

posvetovanj v instancah, kjer so bili državljani že udeleženi, sicer kot predstavniki 

interesnih skupin. V mislih imamo predstavnike »zainteresiranih javnosti«, ki so 

občasno vabljeni na seje delovnih teles, kot tudi udeležence javnih predstavitev mnenj. 

Analizirati bo potrebno strukturo povabljenih glede na javnosti, iz katerih izhajajo, kot 

tudi vsebino razprav. Vzorec oziroma obdobje, za katerega bomo zbirali podatke, in 

podrobne raziskovalne parametre, bomo oblikovali v dogovoru z naročnikom in na 

podlagi ocene obsega celotnega gradiva. Projekt javne razgrnitve mnenj na internetu je 

sicer šele na začetku, tako da je gradiva malo za zares relevantno obravnavo. 

 

Drug predmet raziskave bo vsebina peticij, ki jih državljani naslovijo na državni 

zbor, oziroma njihova tematska struktura, smiselna pa je tudi analiza dopisov, ki jih 

tako državljani kot civilno družbene skupine naslovijo na državni zbor, njegove organe 

ter poslanske skupine in poslance. V tem segmentu bomo poleg obsega in vsebine teh 

peticij in dopisov po posameznih obdobjih tudi ocenili, v kolikšni meri je bil Državni 

zbor po svojih pristojnostih tudi pravi naslov za to konkretno naslavljanje. Striktno 

gledano sicer v primeru peticij in drugega dopisovanja ne gre za posvetovanje, saj 

umanjka element povabila (s strani DZ) k razpravi, po drugi strani pa gre za 

komunikacijo z zakonodajnim telesom, ki je iniciirana s strani državljanov, ki imajo do 
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tega tudi pravico, in jo razumemo v smislu aktivnega iskanja dialoga. Razumemo 

torej, da mora biti dialog odprt, tudi če zanj povabilo ni posebej izraženo.  

 

V naslednjem razdelku se srečujemo z vprašanji kompetenc, ki so potrebne za 

komuniciranje med državljani in DZ oziroma tudi drugimi vejami oblasti, na kar se 

neposredno navezuje vprašanje izobraževanja za aktivno državljanstvo in vlogo, ki jo 

ima pri tem Državni zbor. Ob tem je potreben tudi razmislek o tem, v katerih 

kontekstih je Državni zbor primeren prostor aktivnega državljanstva, kdaj pa so za to 

morda primernejše druge institucije in druge veje oblasti. 

 

Vsebinsko osredotočenje na nivo posvetovanja seveda ne pomeni, da se v analizi ne 

bomo lotili drugih dveh nivojev neposrednega komuniciranja z državljani, kot tudi 

drugih odnosov z javnostmi Državnega zbora kot so navedene v napovedi o izvajanju 

pričujočega projekta, vendar pa so bile v tej fazi podrejeni predmet raziskovanja.  
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Odnosi z javnostmi v drugih parlamentih 

Riksdag – primer švedskega parlamenta 

Služba za informacije in upravljanje znanja Riksdaga je zadolžena za promocijo 

večje odprtosti in dostopnosti do informacij ter za zagotavljanje gradiva o švedskem 

parlamentu, njegovih aktivnostih in Evropski uniji. V okviru službe delujejo 

Informacijski oddelek, EU informacijski center, Oddelek za parlamentarna gradiva, 

parlamentarna knjižnica in parlamentarni časopis »Novice iz Riksdaga«. Našteti 

oddelki Službe za informacije in upravljanje znanja so zadolženi za posredovanje 

informacij javnosti, medijem, zasebnemu sektorju in organizacijam, ukvarjajo se z 

analizami in raziskavami ter spremljajo dogajanje na lokalnem, nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, ki bi utegnilo zanimati poslance in poslanke ter uslužbence in 

uslužbenke švedskega parlamenta.  

 

 

Mladi obiskovalci in obiskovalke v švedskem parlamentu  

 

Švedski parlament torej nudi več oblik informacijskih in komunikacijskih uslug, 

ki jih prištevajo v okvire odnosov z javnostmi. Prva možnost je, da državljani in 

državljanke ter zainteresirane skupine informacije o švedskem parlamentu dobijo 

neposredno med obiskom parlamenta. Možnosti, ki jih imajo, so: 
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- spremljanje odprtih sej švedskega parlamenta;  

- spremljanje neposrednega prenosa seje na velikem zaslonu v parlamentarnem 

Informacijskem središču; 

- vodeni ogledi parlamenta; 

- izobraževalni seminarji in tečaji, ki jih pripravljajo v parlamentu; 

  

Na javnih plenarnih zasedanjih švedskega parlamenta je zunanjim 

obiskovalcem in obiskovalkam na voljo 500 sedežev, parlamentarne razprave v 

neposrednem prenosu pa si državljani in državljanke lahko ogledajo na velikem 

zaslonu v parlamentarnem Informacijskem središču. Seje je mogoče v živo spremljati 

tudi preko spleta ali pa jih v živo poslušati na posebni telefonski številki, imenovani 

Riksdag direkt23. Parlament si je mogoče ogledati tudi vodeno - vsako soboto in 

nedeljo potekajo ogledi v švedskem ali angleškem jeziku, ki so brezplačni, vodiči pa 

obiskovalcem in obiskovalkam posredujejo predvsem informacije o švedskem 

parlamentu, njegovi zgodovini in parlamentarnem delu. Ob ponedeljkih potekajo 

posebni ogledi na temo umetnosti, posebne vodene oglede, ki vključujejo razprave na 

temo parlamentarnega dela, pa organizirajo tudi za šole, fakultete, učitelje, 

predstavnike nevladnih organizacij, uslužbence lokalne uprave in novinarje. Vsako 

leto jih obišče približno 20 tisoč ljudi.24      

Državljani in državljanke ter zainteresirane skupine informacije o švedskem 

parlamentu in Evropski uniji lahko osebno, po telefonu ali elektronski pošti dobijo 

tudi:  

- preko Informacijske službe Riksdaga; 

- v Informacijskem središču Riksdaga; 

- v EU informacijskem središču Riksdaga; 

- v knjižnici Riksdaga; 

                                              
23 Na omenjeni telefonski številki je mogoče v živo spremljati tudi tiskovne konference.  
24 Vir: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____834.aspx. 
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Informacijski kanali, ki obstajajo, torej potekajo preko Informacijske službe 

švedskega parlamenta, EU informacijskega središča, Informacijskega središča 

švedskega parlamenta in parlamentarne knjižnice.  

Informacijska služba švedskega parlamenta po telefonu odgovarja na vprašanja 

o švedskem parlamentu in njegovem delu ter odločitvah, podobno velja tudi za 

Informacijsko središče švedskega parlamenta, ki pa ga je mogoče obiskati osebno. 

Njegova temeljna naloga je državljanom in državljankam ter zainteresiranim skupinam 

posredovati informacije o delu in odločitvah švedskega parlamenta, obenem pa gre za 

prostor, kjer so obiskovalcem in obiskovalkam na voljo tako brezplačne kot plačljive 

informacije in gradivo. V središču redno potekajo srečanja s poslanci in poslankami, v 

živo na velikem zaslonu je mogoče spremljati parlamentarne razprave, brati v bralnem 

kotičku ali brezplačno iskati javne informacije na spletu.      

 

Brošure za otroke, ki so jih pripravili v švedskem parlamentu 

 

EU informacijsko središče švedskega parlamenta je namenjeno državljanom in 

državljankam ter zainteresiranim skupinam, ki želijo pridobiti več informacij o odnosu 

švedskega parlamenta in Evropske unije, predvsem informacij o Evropski uniji in 

švedskem članstvu. EU informacijsko središče ponuja spletne in tiskane informacije in 

publikacije, tako imenovano službo za poizvedovanje, ter tečaje in seminarje za 
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usposabljanje, ki so na prvem mestu namenjeni učiteljem, knjižničarjem in novinarjem 

– torej lokalnim »informatorjem« kot so zapisali v predstavitveni brošuri.25  

Knjižnica švedskega parlamenta je ena največjih švedskih knjižnic na področju 

družbenih ved in prava, ki je sicer v prvi vrsti namenjena poslancem/kam in 

uslužbencem/kam parlamenta, vendar pa je odprta tudi za javnost. Knjižnica Riksdaga 

je tako ena redkih parlamentarnih knjižnic, ki omogoča izposojo knjig in 

dokumentacije na dom, za javnost je odprta vsak delavnik, zbirke pa je mogoče 

pregledovati tudi v knjižnici. Knjižnična zbirka obsega približno 700 tisoč knjig, 4.000 

tiskanih ali elektronskih publikacij ter 50 baz podatkov (ki med drugim pokrivajo 

področja prava, politologije, švedske zgodovine, socialnih razmer v drugih državah, 

mednarodnih odnosov, parlamentarnih dokumentov, tujih parlamentarnih dokumentov, 

dokumentov Evropske unije in Združenih narodov). 

Neposreden dialog med državljani in državljankami ter njihovimi izvoljenimi 

predstavniki/cami poskušajo v švedskem parlamentu spodbujati tudi z akcijo 

»parlamentarnih kotičkov« izven parlamenta. V mestnih knjižnicah v Göteborgu, 

Malmeju, Sundsvallu in Umeju namreč redno organizirajo srečanja na katerih se je 

mogoče neposredno srečati s parlamentarci in parlamentarkami in se z njimi 

pogovoriti o izbranih temah. 

 

                                              
25 Sveriges Riksdag, Ask us about EU, http://www.eu-upplysningen.se/upload/Dokument/Trycksaker-
pdf/AskusabouttheEU.pdf. 
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Skica »Kako se sprejemajo zakoni«  

vir: http://www.riksdagen.se/templates/PageWFrame____6577.aspx 

 

Podporo medijem pri njihovem delu v parlamentu in v povezavi s parlamentom 

zagotavljajo predvsem s pomočjo: 

 

- Informacijske službe Riksdaga; 

- sporočil za javnost in kratkih opisov odločitev;  

- zagotavljanja posebnih prostorov za novinarsko delo; 
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- možnosti uporabe brezplačne parlamentarne televizijske produkcije; 

- izobraževalnih seminarjev o Riksdagu za novinarje in novinarke;  

 

Predstavniki in predstavnice medijev informacije o švedskem parlamentu, 

njegovem delovanju in Evropski uniji lahko dobijo tudi v: 

  

- Informacijskem središču Riksdaga; 

- EU informacijskem središču; 

 

Uslužbenci Informacijske službe švedskega parlamenta, Informacijskega 

središča švedskega parlamenta (za informacije o švedskem parlamentu) in EU 

informacijskega središča (za informacije o EU) medijem po telefonu in elektronski 

pošti odgovarjajo na vprašanja in posredujejo informacije. Na Informacijskem oddelku 

pripravljajo sporočila za javnost ter kratke opise dnevnih odločitev parlamenta. Kratki 

opisi sprejetih odločitev so kratki povzetki parlamentarnih odločitev, ki jih v tiskani in 

elektronski obliki na parlamentarni spletni strani objavijo nekaj minut po glasovanju v 

parlamentu. Zainteresirani predstavniki in predstavnice medijev se na navedeni 

informacijski uslugi lahko naročijo (mailing liste).26 Sporočila za javnost in kratke 

opise sprejetih odločitev poleg uslužbencev Informacijskega oddelka pripravljajo tudi 

tiskovni predstavniki:   

 

- tiskovni predstavnik predsednika parlamenta (vodja službe za odnose z 

mediji); 

- tiskovna predstavnica Informacijskega oddelka; 

- tiskovni predstavnik EU informacijskega središča;  

- tiskovni predstavniki posameznih poslanskih skupin;  

 

                                              
26 Sporočila za javnost in kratki povzetki odločitev so na voljo tudi v angleškem jeziku: 
http://www.riksdagen.se/templates/R_BigList____7409.aspx 
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Posebni prostori, ki so namenjeni predstavnikom in predstavnicam medijev, se 

nahajajo v zahodnem krilu poslopja švedskega parlamenta - med drugim novinarska 

soba ter prostor za tiskovne konference. Televizijske družbe se lahko brezplačno 

povežejo s parlamentarnim produkcijskim kanalom ter njihov material uporabijo v 

svojih programih. Ob tem so v parlamenti zagotovljeni tudi drugi tehnični pogoji za 

delovanje novinarjev in novinark, redno pa v parlamentu pripravljajo tudi plačljive 

tečaje za novinarje/ke in tiskovne predstavnike/ce.27 Novinarji in novinarke brez 

stalnih akreditacij za delo v parlamentu imajo možnost vstopa v parlament v času 

uradnih ur ali v času, ko v parlamentu potekajo posamezni dogodki. Na vhodu v 

parlament mora novinar/ka kot identifikacijski dokument pokazati novinarsko 

izkaznico.  

V domeno Službe za informacije in upravljanje znanja spada tudi vzdrževanje 

spletne strani. Predstavniki Službe za informacije in upravljanje znanja so prepričani, 

da spletna stran švedskega parlamenta predstavlja pomemben komunikacijski kanal za 

državljane in državljanke, interesne in civilno-družbene skupine, ki preko spleta lahko 

stopijo v stik z izvoljeni predstavniki ali predstavnicami.28 V tem pogledu je 

elektronska pošta pomembna nadgradnja tradicionalnih komunikacijskih sredstev kot 

so pisma ali telefon. Vsak poslanec (oziroma poslanka) ima svojo osebno podstran, na 

kateri je mogoče najti njihove osnovne podatke in kontaktni naslov. Spletna stran 

švedskega parlamenta pa ima poleg švedščine tudi podstrani v angleščini, španščini, 

srbščini/hrvaščini in farsiju, s čimer so švedski parlament želeli približati prebivalcem 

in prebivalkam, ki švedskega jezika ne razumejo. 

 

                                              
27 V švedskem parlamentu pripravljajo tudi izobraževalne seminarje za bibliotekarje, študente, učitelje, 
srednje in osnovnošolce itd. 
28 Vir: osebna korespondenca s predstavnico Službe za informacije in upravljanje znanja. 
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Del spletne strani švedskega parlamenta v farsiju.  

Vir: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6887.aspx 

 

Švedski parlament ima tudi spletno podstran za mlade29, na njej pa je mogoče 

najti več informacij o vodenih obiskih za šole in informativnem gradivu švedskega 

parlamenta za mlade, ki ga je mogoče naročiti preko spletne strani30. Mladim med 

drugim poskušajo parlamentarno delo predstaviti s pomočjo igre – kviza »Rixdax« na 

parlamentarni spletni strani (http://rixdax.riksdagen.se/#).  

  

 

Riksdag - Švedska 

 

Kako volijo poslance? 

 

 

 V 29 volilnih okrožjih je v parlament voljenih 349 poslancev. 310 

poslanskih sedežev je fiksnih glede na število volivcev v volilnih okrožjih. 

Namen 39 regulativnih sedežev pa je v doseganju najboljše možne 

                                              
29 Glej: http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____4492.aspx. 
30 Glej: http://www.riksdagen.se/shopping/R_itemlist____2520.aspx. 
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 proporcionalne porazdelitve poslanskih mest za državo kot celoto. 

Prilagoditev poslanskih mest je tako najprej dodeljena glede na stranko, nato 

pa še na volilno okrožje. 

Kdo lahko predlaga zakone? 

 

 

 

Zakone predlaga vlada ali poslanci. Vlada pred predložitvijo zakonskih 

osnutkov parlamentu prouči različne alternative. To delo je dodeljeno posebni 

komisiji, ki lahko vključuje strokovnjake, civilno javnost, funkcionarje ali 

politike. Komisija svoja priporočila predloži v poročilu vladi, vlada pa nato 

predloži poročilo različnim javnim agencijam, organizacijam in samoupravam 

v premislek.  

Kdo, razen oblastnih struktur, 

lahko formalno daje pripombe k 

zakonodajnim predlogom? 

 

 

Kako so organizirane službe 

za odnose z javnostmi? 

 

 

Posebna služba (The Office of Information and Knowledge Management) 

je zadolžena za promocijo večje odprtosti in dostopnosti do informacij in za 

zagotavljanje gradiva o Riksdagu, njegovem delu in EU. Znotraj službe 

delujejo Knjižnica Riksdaga, Informacijski oddelek, EU informacijski center, 

Oddelek za parlamentarne dokumente in časopis »Från Riksdag & 

Departement«. Služba ima okoli 120 uslužbencev. 

Katere informacije so dostopne javnosti? 

Zapisniki, zakoni, uradni 

dokumenti: 

Ustava, razne listine, nedavne parlamentarne odločitve v skrajšani obliki, 

zakoni v celoti, bilteni. 

O poslancih: O posameznih poslancih ni informacij. 

Kontakti: 

 

Kontakti, ki jih nudi spletna stran, so e-mail naslov za postavljanje 

vprašanj glede dela in odločitev parlamenta, in navodila, kako pisati 

posameznemu poslancu (ime.priimek@riksdagen.se). 

O poslanski skupini: Kratek zgodovinski oris stranke in povezava na njeno spletno stran. 

Kateri interaktivni kanali so 

na voljo državljanom in 

civilnodružbenim skupinam? 

Spletna stran ne navaja nobenih interaktivnih kanalov, vključuje pa video 

predstavitev parlamenta za gluhe. Mediji imajo možnost priključiti se na 

televizijski servis parlamenta in prenašati dogajanja brezplačno. 

Izobraževanje: 

 

Na spletnih straneh je predstavljen zakonodajni postopek, zgodovina 

parlamenta, demokracije na Švedskem. Predstavitvene strani so prijazne 

uporabnikom in pregledne. 
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Eduskunta – primer finskega parlamenta 

Finski parlament nudi več oblik informacijskih uslug, ki jih prištevajo v okvire 

odnosov z javnostmi. V pristojnost generalnega sekretarja parlamenta sodi Oddelek za 

informacije in komunikacije, ki ga sestavljajo knjižnica parlamenta, raziskovalna 

služba parlamenta in informacijska služba parlamenta. Zainteresirani javnosti 

posredujejo informacije po telefonu, pripravljajo informativno gradivo o parlamentu, 

so na razpolago obiskovalcem, skrbijo za spletno stran parlamenta ter izdajajo 

štirinajstdnevnik – parlamentarni poročevalec, ki je namenjen uslužbencem 

parlamenta.  

Informacijske službe finskega parlamenta so osredotočene na dejavnosti, ki so 

namenjene informiranju javnosti, kar vključuje tudi spletne in medijske dejavnosti. 

Mediji imajo, kot poudarjajo tudi v finskem parlamentu31, ključno vlogo pri 

posredovanju informacij iz parlamenta državljanom in državljankam, katerih osnovna 

pravica je biti ustrezno informiran/a o aktivnostih državnih organov in njihovih 

uslužbencev. Za poročanje iz parlamenta je akreditiranih 135 poročevalcev in 

poročevalk, v samem poslopju pa so jim zagotovili pogoje za novinarsko delo 

(prostori, oprema, povezave ipd). Informacijske službe medijem informacije 

posredujejo preko tedenskih (in izrednih) biltenov, tiskovnih konferenc in sporočil za 

javnost. Uvedli so tudi nekatere bolj nekonvencionalne oblike komunikacije z mediji 

kot je »Jutranja kava pri predsedniku parlamenta« - srečanja predsednika parlamenta z 

odgovornimi uredniki in predstavniki novinarskih združenj, prirejanje seminarjev za 

lokalne novinarje ter organizirana srečanja posameznih komisij z novinarji, ki 

pokrivajo njihovo področje.    

 

                                              
31 Vir: osebna korespondenca z Oddelkom za informacije in komunikacije finskega parlamenta. 
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Spletna stran finskega parlamenta (http://www.eduskunta.fi/). 

 

Ob tem, da mediji nastopajo kot osrednji posrednik med parlamentom ter državljani 

in državljankami, si slednji lahko določene informacije o finskem parlamentu 

pridobijo sami, če se udeležijo vodenega ogleda, obiščejo »Središče za obiskovalce« 

ali sejo parlamenta spremljajo z balkona za obiskovalce. Pomembnejše razprave v 

finskem parlamentu si je mogoče ogledati v živo v televizijskem prenosu, na spletni 

strani finskega parlamenta (http://www.eduskunta.fi/) v finskem in švedskem jeziku 

(ter deloma v angleškem in francoskem) pa obenem državljani in državljanke lahko 

najdejo sproti objavljane informacije o zakonodajnem delu, zasedanjih, delu 

posameznih odborov ter o posameznih poslancih in poslankah. Parlamentarna 

knjižnica je odprta za javnost ter je obenem tudi nacionalna raziskovalna knjižnica za 

pravo in politične znanosti, državljani in državljanke pa se s svojimi vprašanji 

(pritožbami) nenazadnje lahko obrnejo tudi na parlamentarnega ombudsmana.  

Predstavniki finskega parlamenta kot posebno pridobitev na področju interakcije 

med državljani in državljankami ter poslanci in poslankami navajajo leta 2003 
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vzpostavljeno »Središče za obiskovalce«, ki na različne načine in v različnih oblikah 

zagotavlja informacije za zainteresirane javnosti. V »Središču za obiskovalce« 

finskega parlamenta, ki ga je v obdobju med septembrom in decembrom 2004 obiskalo 

18.500 ljudi, je mogoče dobiti predvsem informacije o finskem parlamentu ter o 

Evropski uniji. Obiskovalcem in obiskovalkam, ki iz prostorov središča poslancem in 

poslankam lahko pošljejo vprašanja ali mnenja o aktualnih razpravah, na vprašanja o 

parlamentu odgovarja posebno osebje, na voljo pa so jim tudi brošure, predstavitev 

parlamenta na videu in posebna izobraževalna igra »Zakonodajalci«, ki je namenjena 

mlajšim obiskovalcem in obiskovalkam. Njen cilj je mladim nazorneje predstaviti, 

kakšno je delo poslanca/ke v finskem parlamentu. Igralec si tako lahko izbere igralno 

opcijo sprejemanja posameznega zakona in skozi igro sledi zakonodajalnemu 

postopku. Posebna ciljna skupina  informacijskih služb finskega parlamenta so namreč 

mladi, ki jim je namenjena tudi posebna spletna stran Edusnet 

(http://www.edusnet.net/) v finskem jeziku ter Rixnet (http://www.edusnet.net/ 

default.asp?id=1370) v švedskem jeziku.  
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Edusnet, spletna stran za mlade v finskem jeziku (http://www.edusnet.net/). 

 

»Središče za obiskovalce« poskuša osebje vzpostaviti tudi kot kraj druženja in 

državljanske razprave, saj v njem obratuje manjša kavarna, na več zaslonih si je 

mogoče ogledati potek plenarnih zasedanj, prirejajo pa tudi različne dogodke in 

predavanja za širšo javnost, ki se navezujejo na teme parlamentarnega dela. V 

»Središču za obiskovalce« je hkrati nameščena pisarna Evropske unije, ki jo vodi 

finsko ministrstvo za zunanje zadeve, in kjer je mogoče najti informacije o evropski 

integraciji in finskem članstvu v Evropski uniji. Informacije in dokumente o finski 

politiki do in v Evropski uniji je sicer mogoče najti tudi na spletni strani finskega 

parlamenta, »Središče za obiskovalce« pa je odprto od ponedeljka do četrtka od 10. do 

18. ure, v petkih pa od 10. do 16. ure. Poleg tega, da državljani in državljanke lahko na 

balkonu za obiskovalce prisostvujejo plenarnim zasedanjem parlamenta, se lahko 

udeležijo vodenih ogledov parlamenta, ki so brezplačni in jih je mogoče rezervirati pri 

posebni službi za vodene oglede32. Ogledi v finskem, švedskem in angleškem jeziku 

potekajo ob sobotah ob 11. in 12., ob nedeljah pa ob 12. in 13. uri.  

Parlamentarna knjižnica je odprta za javnost in brezplačna, uporabljajo pa jo lahko 

raziskovalci/ke, študentje/ke, državni uslužbenci/ke in institucije kot tudi poslanci/ke 

ter parlamentarni uslužbenci/ke. V knjižnici je na razpolago gradivo o parlamentu in 

njegovih dejavnostih, v njej zaposleno osebje pa obiskovalcem in obiskovalkam 

pomaga pri uporabi dokumentov. V knjižnici so obenem na voljo arhivi dokumentov33 

ter predvsem literatura s področja prava in politologije.         

Med informacijske dejavnosti finskega parlamenta spada tudi izdaja parlamentarnih 

brošur, ki jih vsako leto posodobijo in obnovijo. V letu 2004 so tako prenovili tudi 

celotno »podobo« predstavitve parlamenta, ki temelji na zaščitnem znaku finskega 

parlamenta. Ob osnovni predstavitvi, ki je bila prevedena v več tujih jezikov, med 

njimi v angleškega in francoskega, so informacijske službe pripravile osem brošur o 

                                              
32 Leta 2004 se je ogledov udeležilo 25 tisoč ljudi. Vir: Annual Report of the Parliamentary Office 
2004, http://www.eduskunta.fi/. 
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izbranih temah ter šest brošur o posameznih parlamentarnih službah v finskem in 

švedskem jeziku. Na voljo je tudi multimedijska predstavitev za obiskovalce v več 

jezikih, v kateri je pojasnjena finska ustava, parlamentarne dejavnosti, delo poslancev 

in poslank ter zgodovina parlamenta na Finskem.  

 

 
          

Igra na spletni strani finskega parlamenta za mlade Edusnet (http://www.edusnet.net/). 

 

 

Suomen Eduskunta – Finska 

 

Kako volijo poslance? 

 

V parlament je voljenih 200 poslancev iz 15 volilnih okrožij. 

Število voljenih predstavnikov parlamenta je odvisno od števila 

prebivalcev posameznega okrožja (razen okrožja Aland, od koder 

pride samo en predstavnik).  

Kdo lahko predlaga zakone? 

 

Zakonske predloge lahko vloži vlada (takih je večina oziroma 

letno okoli 200 zakonov) ali poslanci (letno okoli 100). Slednji v 

                                                                                                                                             
33 V knjižničnem arhivu dokumentov so prvi parlamentarni dokumenti iz leta 1907. 
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 glavnem predlagajo alternative vladnim zakonskim predlogom. 

Obravnavanje vladnih zakonskih predlogov ali poslanskih iniciativ se 

začne z uvodno debato. 

Kdo, razen oblastnih struktur, 

lahko formalno daje pripombe k 

zakonodajnim predlogom?  

Kako so organizirane službe 

za odnose z javnostmi? 

V pristojnost generalnega sekretarja parlamenta sodi Oddelek za 

informacije in komunikacije. Oddelek združuje Knjižnico parlamenta, 

Raziskovalno službo parlamenta in Informacijsko službo parlamenta. 

Te posredujejo informacije preko telefona, izdelujejo gradivo o 

parlamentu, pomagajo obiskovalcem, vzdržujejo spletno stran 

parlamenta, izdajajo parlamentarni štirinajstdnevnik.  

Nudijo tudi pomoč za švedsko govoreče posameznike z opcijo na 

spletnih straneh, kot tudi v parlamentu samem. 

Pred leti so dodali posebne spletne strani za gluhe z video 

posnetki. 

Katere informacije so dostopne javnosti? 

Zapisniki, zakoni, uradni 

dokumenti: 

Objavljena so letna poročila parlamenta, zapisniki komisij, 

predlogi zakonov. Besedila zakonov so objavljena na spletni strani, ki 

je pod pristojnostjo pravosodnega ministrstva. 

O poslancih: 

Za vsakega poslanca je navedeno, iz katerega volilnega okrožja 

prihaja, član katerih parlamentarnih odborov je trenutno in v katerih 

je bil morebiti pred tem, navedeno je, kateri stranki pripada. Za tiste, 

ki so bili, kdaj v vladi, je navedeno tudi, ali so bili ministri, za katere 

resorje in kdaj. Iskalniki so učinkoviti: poslance je mogoče iskati po 

imenu, po strankarski pripadnosti, glede na volilni okraj, v katerem so 

bili izvoljeni, po spolu in po parlamentarnemu organu, v katerem 

delujejo. 

Kontakti: Telefon in e-mail naslov za vsakega poslanca. 

O poslanski skupini: 

Navedena so imena poslancev, volilno območje in letnica 

včlanitve. 

Kateri interaktivni kanali so 

na voljo državljanom in 

Poleg e-poštnih naslovov poslancev je državljanom na voljo še 

možnost spremljanja zakonodajnega postopka preko spletne strani z 
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civilnodružbenim skupinam? neposrednimi objavami dela parlamenta in s prenosom pomembnih 

debat preko televizije v živo.  

Izobraževanje: 

Na spletnih straneh je predstavljen zakonodajni postopek, vloga 

parlamenta in njegovih organov ter njegova zgodovina.  

Folketing – primer danskega parlamenta  

Danski parlament (Folketing) nudi več oblik informacijskih uslug, ki jih 

prištevajo v okvire odnosov z javnostmi. Državljani in državljanke lahko informacije o 

parlamentu in njegovem delu dobijo neposredno med obiskom parlamenta. Spremljajo 

lahko javne seje danskega parlamenta neposredno v sejni dvorani na mestih, ki so 

določena za zunanje obiskovalce oziroma se udeležijo dogodkov, ki jih za javnost 

pripravijo v danskem parlamentu. Parlamentarno razpravo si lahko v živo ogledajo 

tudi v neposrednih televizijskih prenosih na dveh televizijskih programih, s katerima je 

danski parlament sklenil sporazum o prenosu. Informacijske usluge danskega 

parlamenta sicer ponujajo:  

- komunikacijski oddelek Folketinga; 

- informacijska služba Folketinga;  

- knjižnica Folketinga; 

- arhivi Folketinga; 
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Neposredne prenose sej je mogoče spremljati preko spletne strani danskega 

parlamenta (http://www.direkte.ft.dk/) 

 

V tem okviru je najbolj aktivna Informacijska služba danskega parlamenta, ki od 

leta 2002 dalje skrbi za informiranje državljanov in državljank ter zainteresiranih 

skupin o vprašanjih danskem parlamentu in parlamentarnem procesu. Informacijska 

služba danskega parlamenta ima izdelan tudi tako imenovani program za odnose z 

mediji, ki ga sestavljajo usmeritve za uslužbence in uslužbenke, ki v okviru službe 

delujejo. Poudarek je na navodilih glede stikov z mediji, ki spodbuja aktiven odnos 

posredovanja informacij predstavnikom in predstavnicam medijev. Vpeljani so bili 

tudi izobraževalni seminarji za novinarje, ki so v parlamentu šele začeli delati, o tem, 

kje je mogoče najti izbrane informacije o parlamentarnem delu. Odnosi z mediji so 

sicer strukturirani okoli naslednjih smernic: 

 

 - politika aktivnega (tudi samoiniciativnega) posredovanja informacij;    

 - elektronsko posredovanje napovedi dnevnih dogodkov; 

- izobraževalni seminarji za novinarje; 
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Pomemben komunikacijski kanal za vse zainteresirane javnosti, poudarjajo v 

danskem parlamentu, predstavlja spletna stran parlamenta34, ki je deloma prevedena 

tudi v angleški, francoski in nemški jezik. Državljani in državljanke imajo med drugim 

možnost, da se preko spletne strani naročijo na dokumente o katerih razpravlja 

parlament in jih prejmejo v elektronski obliki. Danski parlament pa je vzpostavil tudi 

posebni spletni portal za mlade, ki je namenjen vsem tistim, ki želijo več informacij o 

delovanju danskega parlamenta ter o demokraciji nasploh.   

 

 

Na spletni strani danskega parlamenta se je mogoče naročiti na obvestila za javnost in napoved 
dnevnih dogodkov (http://www.abonnement.ft.dk/). 

 

Komunikacijske kanale (med njimi, kot poudarjajo v danskem parlamentu, 

predvsem spletnega) z državljani, državljankami in zainteresiranimi skupinami, 

poskušajo izboljšati na osnovi izsledkov raziskav, ki jih naročijo pri zunanjih 

izvajalcih. V letu 2004 je bila izvedena analiza uporabe spletne strani ter raziskava 

mnenja danskih državljanov in državljank o tem, kje bi želeli najti informacije o 

                                              
34 http://www.folketinget.dk/ 
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danskem parlamentu, če bi jih potrebovali. Glede na to, da so izsledki slednje 

raziskave pokazali, da bi večina vprašanih najprej uporabila splet, so se odločili za 

prenovo spletnih strani, ki je vključevala kriterij večje preglednosti, višje stopnje 

interaktivnosti in prijaznosti do uporabnikov in uporabnic.   

Danski parlament v sklopu odnosov z javnostmi izpostavlja tudi poseben projekt 

»Politik za en dan«, ki je kombinacija igre vlog in interaktivnega središča za 

obiskovalce. Središče je namenjeno predvsem mladim, ki na tem mestu, lahko skozi 

igro izvedo več o demokraciji, politiki in parlamentu, ko razpravljajo o zakonih, 

pripravljajo govore in glasujejo v prostoru, ki je podoben sejnem prostoru danskega 

parlamenta. 

 

Folketing - Danska 

 

Kako volijo poslance? 

Poslanci so voljeni v 17 večpredstavniških volilnih okrožjih – 

tako je zapolnjenih 135 poslanskih mest. Zaradi matematične 

natančnosti proporcionalne razdelitve mest v razmerju z glasovi 

posameznih strank je dodanih še 40 poslanskih mest. Danski 

parlament je tako sestavljen iz 175 poslanskih mest, voljenih na 

Danskem, dva poslanca sta izvoljena na Farskih otokih in dva na 

Grenlandiji. Skupno število poslanskih mest je 179. Strankam, ki 

dobijo manj kot 2% glasov, ne pripadajo dodatna poslanska mesta. 

Kdo lahko predlaga 

zakone? 

Zakone lahko predlagajo vlada in poslanci, razmerje pa je 

takšno, da so trije izmed štirih zakonov predlagani s strani vlade.  

Kdo, razen oblastnih 

struktur, lahko formalno daje 

pripombe k zakonodajnim 

predlogom?  

Kako so organizirane 

službe za odnose z javnostmi? 

 

Za odnose z javnostmi je zadolžen »Folkeing Administration«. 

Leta 2002 je začel delovati »folkeing information service«, ki 

skrbi za informiranje državljanov, interesnih skupin, novinarjev. V 
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tem okviru je pripravljena nova internetna stran danskega 

parlamenta, na kateri lahko državljani dobijo informacije o 

trenutnih debatah in dogodkih, ki potekajo v parlamentu. Istega 

leta so uvedli nov novinarski portal, ki zajema e-mail novice in 

dnevni spored za novinarje (člane press-gallery). Uporabnike 

spletna stran podučijo tudi o iskanju drugih informacij.  

Leta 2004 so začeli v živo prenašati delo parlamenta po 

televiziji, in sicer na programih dk4 in dr2. Internetno stran so 

prenovili in ji dodali angleški jezik. Od istega leta izvajajo projekt 

Quality development program, ki zajema spremljanje dela 

poslancev, izpolnitev zastavljenih ciljev, njihovo notranjo in 

zunanjo komunikacijo. 

Katere informacije so dostopne javnosti? 

Zapisniki, zakoni, uradni 

dokumenti: 

Na razpolago so letna poročila o delovanju parlamenta. 

Objavljeni so predlogi zakonov, glede na stanje zakonodajnega 

procesa. Objava sprejetih zakonov je v pristojnosti pravosodnega 

ministrstva. 

O poslancih: 

Poslanci so predstavljeni skozi parlamentarno kariero, 

izobraževanje, poklic, članstvo, nagrade in publikacije (vsa 

področja niso prisotna pri vseh). 

Kontakti: E-mail naslov in povezava na spletno stran poslanca. 

O poslanski skupini: 

Kratka zgodovina strankarske politike na Danskem in povezave 

na spletne strani strank. 

Kateri interaktivni kanali 

so na voljo državljanom in 

civilnodružbenim skupinam? 

Državljani imajo možnost naročiti se na dokumente, ki jih 

sprejme parlament. Za boljšo informiranost državljanov in lažji 

dostop do informacij so v letu 2004 opravili dve različni vzporedni 

raziskavi med posamezniki, rezultate pa bodo uporabili kot 

izhodišče za izboljšanje strategije komuniciranja z javnostjo in 

spletne strani. 

Seje parlamenta lahko spremlja vsak državljan v posebnem 

prostoru (public gallery), vendar ne sme motiti dela parlamenta. 
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Prav tako je poseben prostor namenjen novinarjem (press gallery). 

Poleg teh dveh imajo še royal gallery.  

Predvideno je, da bi imel vsak poslanec v okviru svojega 

delavnika, med drugim, tudi kontakte z novinarji in neposredno z 

volilci. 

Peticije – Peticijo lahko državljani vložijo svojemu poslancu, ta 

pa se odloča o njeni usodi, jo torej posreduje naprej v obravnavo 

ali ne. Peticija mora vsebovati prijavo, naslove, razloge za 

pritožbo. Predsednik parlamenta odloči, ali se jo posreduje 

obstoječi ali posebej za to ustanovljeni komisiji ali pa je na 

razpolago poslancem v branje in nadaljnjo obravnavo.  

 

Izobraževanje: 

Na spletnih straneh je predstavljen zakonodajni postopek.  

Od leta 2003 imajo interaktivni mini parlament za šolske otroke 

- »Politician for a day«. V tem sklopu edukativnih vsebin imajo še 

»Youth Parliament«, ki ga lahko obiščemo tudi na njihovi 

internetni strani www.ungtinget.dk. Namen tega programa je, da 

pouči mladostnike o glavnih konceptih demokracije in da 

razumejo odnos vlade do javnosti. 

Odnosi z javnostmi v parlamentih Irske, Nemčije in Velike Britanije   

Oireachtas – Irska 

 

Kako volijo poslance? 

 

 

 

 

Irski parlament je sestavljen iz dveh domov: Dáil Éireann (House of 

Representatives) in Seanad Éireann (the Senate). V prvega je voljenih 166 

poslancev neposredno. Člani senata, ki jih je 60, pa so ali nominirani ali 

izvoljeni na naslednje načine: 11 nominiranih s strani Taoiseach 

(predsednika vlade); 43 je izvoljenih iz petih odborov poslancev, ki 

predstavljajo kulturo in izobraževanje, kmetijstvo, delavstvo, industrijo in 

trgovino ter javno upravo; tri izvolijo na National University of Ireland in 
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University of Dublin (Trinity College). 

Kdo lahko predlaga zakone? 

 

 

Predloge za dopolnitev ustave in finančno zakonodajo lahko začne samo 

Dáil Éireann, državni zbor. Le Seanad Éireann pa lahko zaprosi 

predsednika, da ne podpiše zakonskega predloga, dokler se državljani o 

določeni temi ne odločijo na referendumu (taka peticija zahteva podporo 

večine Seanad in ne manj kot ene tretjine Dáila.  

Kdo, razen oblastnih struktur, 

lahko formalno daje pripombe k 

zakonodajnim predlogom? 

Včasih objavi vlada t.i. Green Paper, dokument, ki je prirejen za 

diskusijo, namen katere je priprava zamisli, soočenje komentarjev in 

pogledov različnih posameznikov in relevantnih organizacij. 

Kako so organizirane službe 

za odnose z javnostmi? 

Odgovarjajo na postavljena vprašanja, urejajo arhive parlamentarnega 

dela, urejajo spletne strani, skrbijo za televizijske prenose, prenose preko 

interneta. 

Katere informacije so dostopne javnosti? 

Zapisniki, zakoni, uradni 

dokumenti: 

Dostopni so sprejeti zakoni, zakonski predlogi v obdelavi, zakonski 

popravki, parlamentarne publikacije, tedenski program delovanja 

parlamenta. 

O poslancih: 

Pri poslancih je naveden volilni okoliš, politična stranka in njegov 

naslov. 

Kontakti: 

Povezava na spletno stran poslanca, če jo ima. Navajajo tudi navodila, 

kako pisati poslancem preko elektronske pošte 

(firstname.surname@oireachtas.ie). 

O poslanski skupini: Zgolj povezava na spletno stran stranke. 

Kateri interaktivni kanali so 

na voljo državljanom in 

civilnodružbenim skupinam? 

 

 

 

Preko elektronske pošte je mogoče povprašati o debatah preko interneta.  

Pomembne parlamentarne procedure in procedure komisij prenašajo 

preko televizijskih postaj v živo, npr. izvolitev Ceann Comhairle, Taoiseach 

in drugih vladnih predstavnikov, finančnih poročil, javne naslovitve 

predsednika na oba domova ali predstavnike/vlado na obisku. 

Obiskovalci spletne strani imajo možnost oceniti posamezna področja 

delovanja parlamenta ter podati pripombe in izboljšave.  

Preko interneta je mogoče spremljati parlamentarni program. 

Izobraževanje: 

 

Na spletnih straneh je predstavljen zakonodajni postopek, sestava 

parlamenta, zgodovina parlamenta.  
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Bundestag - Nemčija 

 

Kako volijo poslance? 

 

 

Volivci v Zvezni republiki Nemčiji na volitvah glasujejo dvojno. 

Najprej oddajo t.i. prvi glas, s katerim neposredno volijo za poslanca v 

svojem volilnem okraju. Tako je izvoljenih 299 poslancev. Drugi glas 

namenijo stranki. Drugi glas opredeljuje razmerje moči med strankami 

v parlamentu. Skupaj izvolijo najmanj 598 poslancev, običajno jih je 

več. 

Kdo lahko predlaga zakone? 

 

Zakone lahko v obravnavo parlamentu predlagajo vlada, Bundesrat 

oziroma deželna skupščina in poslanci sami. V zadnjem primeru, 

mora predlog podpisati 5 odstotkov poslancev ali pa poslanska 

skupina. 

Kdo, razen oblastnih struktur, 

lahko formalno daje 

pripombe k zakonodajnim 

predlogom? 

 

Interesne organizacije in skupine, ki jih zakonski predlog zadeva, so k 

razpravi povabljeni na začetki postopka, še preden je zakonski predlog 

dokončno oblikovan, pravno redigiran, še preden je torej poslan v 

obravnavo Bundestagu. Interesne skupine, ki bi želele sodelovati, se 

morajo registrirati pri Bundestagu. 

Kako so organizirane službe 

za odnose z javnostmi? 

 

 

 

 

 

Neposredno pod pristojnostjo predsednika parlamenta je tiskovno 

središče, ki je skrbi tako za posredovanja informacij novinarjem, 

odgovarjanje na novinarska vprašanja, kot tudi za drugo 

korespondenco Bundestaga. 

Druga instanca, ki skrbi za odnose z javnostmi, je pododdelek za 

parlamentarno informiranje, katerega naloge so: delo z javnostmi, 

zbiranje dokumentacije iz tiska (clipping), parlamentarna televizija, 

on-line storitve, služba za obiskovalce in posebni projekti. 

Parlamentarno informiranje sodi pod okrilje oddelka za Parlamentarne 

storitve, ki je podrejeno direktoratu Bundestaga. 

Pododdelki, ki tudi sodelujejo v "odnosih z javnostmi", so še 

pododdelek za peticije in oddelek za informacijsko tehniko. 

Katere informacije so dostopne javnosti? 

Zapisniki, zakoni, uradni 

dokumenti: 

Na spletni strani Bundestaga so dostopni zapisniki sej parlamenta, seje 

neposredno prenašajo preko spleta. Za spletno objavo zakonov skrbi 

pravosodno ministrstvo. 
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O poslancih: 

 

 

 

V vsak poslanec je na spletni strani predstavljen s kratko biografijo. 

Objavljeno je članstvo v parlamentarnih odborih, za vsakega poslanca 

so objavljani podatki o njegovih drugih dejavnostih (denimo članstvo 

v upravi kakega podjetja, lastno podjetje ipd.), zaradi katerih bi lahko 

poslanec kdaj prišel v konflikt interesov. 

Poslance je mogoče iskati po imenu, po strankarski pripadnosti in glede 

na volilni okraj, v katerem je bil izvoljen. 

Kontakti: e-mail naslov in povezava na spletno stran poslanca. 

O poslanski skupini: Zgolj povezava na spletno stran stranke. 

Kateri interaktivni kanali so 

na voljo državljanom in 

civilnodružbenim skupinam? 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg e-poštnih naslovov poslancev, je državljanom na voljo več 

možnosti za neposredno komuniciranje s poslanci: 

Online-konference na izbrane teme so bile prirejene nekajkrat letno, 

običajno so organizirane tako, da je nastopil po en poslanec iz vsake 

poslanske skupine. 

Forumi na različne politične teme. Forum je moderiran, prispevki naj bi 

bili objavljeni v dveh delovnih dneh. Trenutno je dostopen zgolj arhiv 

foruma. 

Peticije – po nemški zakonodaji ima vsak državljan pravico do peticije. 

Peticijo je mogoče vložiti tudi preko spletnega formularja, zanjo pa 

veljajo določena pravila. Peticija se mora nanašati na javno 

problematiko (torej ne sme vsebovati osebnih zahtev ali prošenj), 

napisana mora biti v nemščini, ne sme biti žaljiva ali spodbujati k 

nezakonitim dejanjem, ter ne sme kršiti osebnih pravic posameznikov. 

Posamezniki lahko vložijo svojo peticijo ali sopodpišejo peticijo koga 

drugega. Ob peticijah deluje internetni forum. 

Izobraževanje: 

 

Na spletnih straneh je predstavljen zakonodajni postopek, posebna skrb 

je posvečena mladini. Prirejajo simulacijo zakonodajnega postopka za 

otroke. Večina izobraževalnih vsebin je na zunanjih spletnih straneh. 

 

Parliament - Velika Britanija 

 

Kako volijo poslance? 

 

 

Parlament Velike Britanije sestavljata spodnji dom parlamenta (House of 

Commons) in zgornji dom (House of Lords). Volivci igrajo aktivno vlogo pri 

sestavi prvega, medtem ko je drugi stalen. Tako je iz vsakega izmed 646 
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volilnih okrožij voljen po en predstavnik, od katerih jih je 529 iz Anglije, 40 iz 

Walesa, 59 iz Škotske in 18 iz Severne Irske. 

Kdo lahko predlaga 

zakone? 

 

 

 

 

Zakonski predlogi (Bills) se delijo na javne (Public Bills), zasebne (Private 

Members' Bills) in sestavljanka obeh (Hybrid Bills). Prve predlaga minister in 

so torej vladni zakonski predlogi, druge pa opozicijski poslanci. Hibridni 

zakoni so kombinacija obeh, kljub splošnemu interesu pa vsebina v vseh 

primerih vpliva na interese posameznikov ali organizacij. Posebej so 

obravnavani so finančni zakonski predlogi (Money Bills), ki jih mora kot take 

priznati govornik spodnjega doma, zgornji dom pa nanje nima nobenega 

vpliva. 

Zakonski predlogi morajo biti odobreni z obeh strani parlamenta, nato sledi 

»kraljevska potrditev« (Royal Assent) pri kraljici, s čimer šele postanejo 

zakoni parlamenta (Acts of Parliament), čeprav je privolitev kraljice le 

formalnost. 

Kdo, razen oblastnih 

struktur, lahko formalno daje 

pripombe k zakonodajnim 

predlogom? 

 

 

Preden predlagatelj zakonski predlog predstavi v parlamentu, predlog 

pogosto pregledajo specializirani organi, prostovoljske interesne organizacije 

in skupine pritiska. Predlogi za zakonske spremembe so lahko vsebovani v 

vladnih »belih knjigah« (White Papers), še pred temi v nekaterih primerih 

nastanejo posvetovalne listine imenovane »zelene knjige« (Green Papers), ki 

določajo vladne predloge v oblikovanju in iskanju pripomb javnosti. Ni pa 

potrebno, da bi zakonski predlog pred predstavitvijo parlamentu izšel iz katere 

izmed teh oblik 

Kako so organizirane 

službe za odnose z 

javnostmi?rot 

Odgovarja na vprašanja, pomaga pri iskanju po spletni strani. 

 

Katere informacije so dostopne javnosti? 

Zapisniki, zakoni, uradni 

dokumenti:  Parlamentarne publikacije in arhivi, besedila aktov. 

O poslancih: 

 

Navedeno je volilno okrožje ter povezava na biografijo. 

 

Kontakti: Naveden je e-mail naslov in povezava na spletno stran poslanca (če jo ima). 

O poslanski skupini:  

Kateri interaktivni kanali Na spletni strani parlamenta so dostopni neposredni prenosi sej parlamenta 
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so na voljo državljanom in 

civilnodružbenim skupinam? 

preko interneta. Tedensko izhaja The Weekly Information Bulletin, ki vsebuje 

povzetek dogajanj v parlamentu. 

Izobraževanje: 

 

Posebna stran je postavljena za mlajše in njihovo zanimanje glede 

parlamenta (http://www.explore.parliament.uk/). Zgodovina parlamenta. 

Dobre prakse dostopnosti informacij javnega značaja  

Nizozemska 

 

Na Nizozemskem dostop do informacij javnega značaja v državni upravi ureja 

Freedom of Access to Government Information Act iz leta 1980 (amandma v letu 

1992).  Zakon uvaja načelo prostega dostopa do informacij javnega značaja, ob tem pa 

taksativno našteje izjeme. Te se nanašajo na interese varnosti in obrambe države; 

tretjih oseb (poslovna skrivnost in osebni podatki); na dokumente, ki so v postopku 

priprave in izdelave in še na nekatere druge situacije. Postopek se prične z zahtevo, ki 

jo vloži zainteresirana oseba, pri čemer ni zahtevano, da ta oseba izkaže pravni interes. 

Zakon določa pravno varstvo znotraj upravnega postopka (pritožba zoper odločbo o 

zavrnitvi dostopa) ter tudi sodno varstvo v upravnem sporu. 

 

Švedska 

 

Na Švedskem ureja dostop do informacij javnega značaja najstarejši zakon o 

dostopu (sprejet je bil v letu 1766) in sicer Freedom of Press Act. Zakon uvaja načelo 

prostega dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi javne 

oblasti. Na podlagi tega zakona je, drugače kot na primer na Nizozemskem, mogoče 

pridobiti tudi informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi sodne in 

zakonodajne veje oblasti. Tudi švedski zakon taksativno določa izjeme od načela 

prostega dostopa. Postopek se prične z zahtevo, ki jo vloži zainteresirana oseba, pri 

čemer izkazovanje pravnega interesa ni potrebno. Zoper negativno odločbo lahko 

prosilec zahteva sodno varstvo. 
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Velika Britanija 

 

V Veliki Britaniji ureja dostop do informacij javnega značaja, s katerimi 

razpolagajo organi javne oblasti (ti so v prilogi k zakonu tudi natanko našteti), eden 

najbolj obsežnih zakonov o dostopu - Freedom of Information Act, ki je bil sprejet v 

letu 2000. Tudi ta zakon se nanaša na vse organe javne oblasti (torej na upravno-

izvršilno, sodno in zakonodajno vejo). Določa načelo prostega dostopa, ki je omejeno 

s taksativno naštetimi izjemami, razdeljenimi v dve skupini: v prvi so t.i. absolutne 

izjeme, v drugi pa t.i. kvalificirane izjeme. Če gre za prve (primer so tajni in osebni 

podatki), mora organ zavrniti dostop; če pa gre za druge (primer je dokument, v 

katerem je zajeta politika vlade na določenem področju), organ zavrne dostop le v 

primeru, ko javni interes, ki narekuje dostop, ni močnejši od javnega interesa, ki 

narekuje zavrnitev dostopa. Tudi v tem primeru se postopek prične z zahtevo, ki jo 

vloži zainteresirana oseba, pri čemer se za to tudi v Veliki Britaniji ne zahteva 

izkazovanje pravnega interesa. Zoper negativno odločbo lahko prosilec zahteva 

varstvo pred posebnim »Information Tribunal«, nato pa  še sodno varstvo. 

 

ZDA 

 

V ZDA ureja dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga zvezna 

administracija, Freedom of Information Act iz leta 1966 (amandma v letu 1996). Ta 

zakon se nanaša le na izvršilno-upravno vejo federalne državne oblasti, ne pa tudi na 

njeno sodno in zakonodajno vejo. Tudi ta zakon določa načelo prostega dostopa do 

informacij javnega značaja. Do dostopa je upravičen kdorkoli, ne le ameriški 

državljani, prosilcu tudi v ameriškem pravu ni treba izkazovati pravnega interesa. 

Postopek se prične na zahtevo, v primeru negativne odločbe pa ima prosilec varstvo 

znotraj upravnega postopka v okviru pritožbe, nato pa še sodno varstvo. Posebnost 
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omenjenega zakona je dolžnost vseh organov, da informacije javnega značaja v čim 

večji meri sproti posredujejo na internet. 



 

75 

ANALIZA ODNOSOV Z JAVNOSTMI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
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Analiza spletnih strani DZ 

Vstopna stran 

Analizo spletnih strani Državnega zbora republike Slovenije bomo opravili skozi 

spraševanje o tem, kdo vse so lahko uporabniki spletne ponudbe zakonodajnega telesa, 

s kakšnimi nameni jo uporabljajo, katere vsebine iščejo. Poskušali bomo konstruirati 

raznolika pričakovanja obiskovalcev spletnih strani in preučevali bomo, kako so ta 

pričakovanja izpolnjena. Pri tem je treba poudariti, da imajo javne institucije oziroma 

institucije v domeni države s posebnimi predpisi predpisano, da mora biti njihovo delo 

dostopno javnosti in je zatorej vsebina odnosov z javnostmi v svojem jedru, ne glede 

na formo, v kateri se odvijajo, določena vnaprej. To vsebino opredeljuje katalog 

informacij javnega značaja (http://www.dz-rs.si/index.php?id=64#161), ki ga morajo 

po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja objaviti vsi državni organi. 

 

V katalog informacij javnega značaja so vpisane oziroma so v njem opisane poti do 

naslednjih informacij o posameznem organu: organizacija in opis delovnega področja 

organa, seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z 

delovnega področja organa, seznam predlogov predpisov. Sledi seznam vrst upravnih, 

sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ opravlja. Naslednji dve kategoriji sta 

seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov in seznam najpomembnejših 

vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja. V katalogu mora biti tudi 

opisano, kako in kje so navedene informacije dostopne. Glede na vrstni red 

posameznih točk, ki se nanašajo na dostopne dokumente, kot tudi glede na posamezne 

besedne poudarke se v naboru mogočih informacij javnega značaja izoblikuje 

hierarhija javnih vsebin. S hierarhijo ne mislimo na stroge in ostre delitve, kot bi 

denimo lahko bile pomembno in manj pomembno, osrednje in obstransko, kljub temu 

pa ne moremo mimo opažanja, da poznamo na eni strani informacije javnega značaja 
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na drugi pa druge informacije javnega značaja kot tudi druge informatizirane zbirke 

podatkov. Kadar je v rabi drugo, to lahko pomeni tudi, da je prostor, ki je za to 

namenjen, tudi prazen, medtem ko informatiziranost razumemo kot pogoj, da je 

posamezne podatke mogoče enostavno objaviti, kar v negativu pomeni, da so takšne 

informacije, ki niso ustrezno obdelane, izločene kot predmet javnega objave. Ta 

hierarhija je zanimiva s stališča uredniške politike projektov, kot so spletne 

predstavitve državnih organov, torej tudi Državnega zbora. Primerjati je namreč 

mogoče uredniško hierarhijo vsebin z implicirano hierarhijo pomembnosti informacij 

javnega značaja, kot jo vzpostavlja katalog. Pri tem pa je treba v vidu naše 

konceptualizacije odnosov z javnostmi kot instrumenta spodbujanja aktivnega 

državljanstva poudariti, da se dokumenti, kot je katalog informacij javnega značaja, 

dotikajo le prvega od treh načinov sodelovanja državljanov v političnih procesih, torej 

informiranja, ne pa tudi drugih dveh, namreč posvetovanja in aktivne participacije, za 

katera se pričakuje, da se bosta znatno razvila prav skozi nove elektronske načine 

komuniciranja. 

 

Temeljno hierarhijo vsebin na spletnem mestu Državnega zbora Republike 

Slovenije lahko najbolje razberemo na vstopni strani (s polnim naslovom 

http://www.dz-rs.si/index.php), na kateri najdemo prostorsko in grafično ločeni dve 

skupini vsebin. Medtem, ko je na desnem robu strani statični meni, so na levem robu 

aktivna polja z aktualnimi vsebinami: z novicami in koledarjem dogodkov. Tretjega 

sklopa na desni sicer ne moremo opredeliti kot dinamičnega, a je njegova pozicija 

vendarle logična – povezave na druge spletne strani so namreč tako prostorsko ločene 

od stalnih spletnih vsebin Državnega zbora. Delitev na aktivne in statične vsebine 

ohranja tudi osrednji del uvodne strani, torej tisto polje, ki je namenjeno prikazu 

vsebin, ki jih izbere uporabnik. Na vrhu polja je aktivno polje, poimenovano Tema 

tedna, v katerem so objavljene povezave na aktualni sklic seje Državnega zbora (tako 

redni kot izredni) s celotnim dnevnim redom in časovnim načrtom razprave; tam so 

tudi izbrani aktualni tematski poudarki (denimo Obravnava predloga državnega 
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proračuna v okviru delovnih teles z dne 17. oktobra 2005; Problematika ptičje gripe na 

seji Odbora za zdravstvo z dne 3. 11. 2005 itd.). Teme tedna so se uveljavile s prenovo 

spletne strani Državnega zbora v oktobru 2005, čeprav spletni arhiv kaže, da so bile v 

rabi že prej. Navedeni zgledi tem kažejo na preplet bolj formaliziranega oziroma k 

proceduri usmerjenega napovednika in pa bolj vsebinskih oziroma uredniških izbir, 

usmerjenih k iskanju osrednje teme posameznega tedna. V obdobju od prenove spletne 

strani se je izbira naslanjala na običajna obča mesta o pomembnosti posameznih 

dogajanj (denimo proračun), koledarsko izpostavljene dogodke (slavnostna seja ob 

dnevu samostojnosti) in tudi aktualnosti, kot so konstruirane v (globaliziranem) 

medijskem okolju (navedeni primer razprave o problematiki ptičje gripe). Značilnost 

tako izbranih tem je, da so večinoma povezane z delovanjem delovnih teles in le 

izjemoma z zasedanji Državnega zbora.  

Že na tem mestu se torej nakazuje, da obveščanje najširše javnosti na spletni strani 

Državnega zbora presega objavljanje formalnih dokumentov in poskuša svoje 

delovanje oblikovati po vzoru sodobnih medijev – s hitrimi, kratkimi poudarki, sežetki 

najpomembnejšega dogajanja. Uporabniki spletne strani so v tem primeru razumljeni 

kot obča javnost, ki se ji ponudi vpogled v aktualno dogajanje v instituciji. 

 

Osrednji del uvodne strani se pod Temo tedna nadaljuje s tremi tematskimi sklopi, 

ki si po vrsti sledijo takole: Spremljanje sej, Zakonodaja in Dialog. Vsebine, 

postavljene na tako pomembno mesto, so običajno izbrane po kriterijih pričakovane 

najpogostejše rabe, a tudi glede na obče vrednotenje posameznih vsebin, ne glede na 

kriterij števila  dostopov. Spletna stran slovenskega zakonodajnega telesa tako 

predpostavlja uporabnika, ki že ima temeljno predstavo o tem, katere vsebine bo na 

spletni strani lahko našel, kot tudi, kakšna sta vloga in položaj Državnega zbora v 

političnem sistemu države. Na uvodni strani se namreč nikjer ne srečamo s kratko 

opredelitvijo, kaj Državni zbor je, kaj počne in kakšne so njegove pristojnosti, pač pa 

je opredelitev pristojnosti DZ prva točka v meniju na levi (statični) strani. Pregled 

spletnih strani parlamentov po Evropi in po svetu je pokazal, da je takšna praksa 
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običajna, z redkimi izjemami (Irska), kjer je na vstopni strani vloga parlamenta na 

kratko pojasnjena. Takšna ureditev je v perspektivi dejstva, da so vsebine, ki so 

objavljene na naslovni strani spletne strani, tiste vsebine, ki so za uporabnike vedno 

znova pomembne in zanimive in ki prinašajo vedno znova nove vsebine, razumljiva. Iz 

treh tematskih sklopov, ki so postavljeni na vstopno stran spletnega mesta Državnega 

zbora, bomo na podlagi pregleda njim pripadajočih vsebin poskušali vzpostaviti 

razmerja, ki se pri njihovi rabi vzpostavljajo med uporabniki (državljani) na eni in 

zakonodajnim telesom na drugi strani. 

 

Delitev razdelka Spremljanje sej je naprej temporalna. V njem je najprej povezava 

na neposredne prenose sej Državnega zbora, seveda le v času, ko seja poteka, v obliki 

videa na zahtevo. Pod njo so na voljo povezave na posnetke sej Državnega zbora. 

Druga delitev je v formi zapisa. Uporabniki lahko pri sejah Državnega zbora izbirajo 

med videoposnetkom in magnetogramom sej, za seje delovnih teles in kolegija 

predsednika Državnega zbora pa so ob sklicih (vabilih) na voljo zgolj magnetogrami. 

Posebna povezava je namenjena poslanskim vprašanjem, kjer so na voljo besedila 

vprašanj. Pomenljivo je, da je ta razdelek kot razdelek s stalno vsebino na osrednjem 

delu uvodne strani uvrščen na prvo mesto. Očitno se snovalci spletne strani zavedajo, 

da gre za tiste vsebine oziroma informacije, ki državljanom omogočijo neposredno 

spremljanje delovanja institucije Državnega zbora, s tem pa tudi nadzor nad delom 

zakonodajnega telesa. V primeru neposrednih prenosov sej lahko govorimo o široki 

implementaciji pravice državljanov, da so navzoči oziroma da lahko spremljajo seje 

Državnega zbora, kar je osnovna oblika zagotavljanja javnosti delovanja 

predstavniškega telesa kot njegove temeljne značilnosti. Čeprav je možnost 

neposrednega spremljanja zasedanj praviloma izpostavljena kot osnovni pogoj javnega 

delovanja parlamentov, pa sami zagovarjamo tezo, da je obči in enostaven dostop do 

posnetkov in zapisov tako plenarnih zasedanj kot zasedanj odborov (in ki so ga seveda 

omogočile šele sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije) v smislu odprtosti 

delovanja institucije še precej pomembnejši. Zainteresiranim posameznikom namreč 
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omogoča, da spremljanje aktualnega dela zakonodajnega telesa prilagodijo svojemu 

življenjskemu ritmu, kar že samo po sebi povečuje dostopnost. »Dodana vrednost« pa 

je dejstvo, da arhivirani videoposnetki in magnetogrami odpirajo možnosti pregleda 

oblikovanja zakonov in politik za nazaj, s tem pa omogočijo spremljanje (in pogojno 

rečeno analizo) tako političnih procesov kot delovanja posameznih politikov. 

Povedano drugače, vsakdo lahko prebere ali si ogleda, kaj je na posamezni seji (o 

določeni temi) povedal kateri od poslancev, kar uvrščamo med temeljne racionalne 

argumente, na podlagi katerih volivci oblikujejo svoje izbire. 

 

Težava, ki jo bomo pri obravnavi problematike tako informiranja državljanov kot 

njihovega vključevanja v zakonodajni proces (posvetovanje, participacija) srečali 

večkrat, je, da nove možnosti, ki so nastale, ko je sodobna informacijsko-

komunikacijska tehnologija postala na široko dostopna prebivalstvu, še ne pomenijo, 

da so te možnosti tudi na široko uporabljane. Prvo dejstvo je, da so kljub hitremu 

širjenju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij njihova raba še vedno precej 

manj razširjena kot raba »klasičnih« elektronskih medijev. Po podatkih Agencije za 

pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je bilo v začetku oktobra 2005 

v Sloveniji 371 tisoč internetnih priključkov (vir: Dnevnik, 15.1.2006). Bolj podrobni, 

a nekoliko starejši (kar pa je pri podatkih o tako hitro se spreminjajočem področju 

lahko problematično) so podatki Statističnega urada Republike Slovenije o internetnih 

priključkih v gospodinjstvih. Po njih je imelo v prvi četrtini leta 2005 nekaj čez 309 

tisoč gospodinjstev (skupaj jih je v Sloveniji 641.450) priključek na internet, kar 

pomeni 48 odstotkov vseh gospodinjstev. Za primerjavo navedimo podatek, da so 

televizijo »uporabljali« v 617.765 gospodinjstvih, kar znaša 96 odstotkov vseh in torej 

dvakrat več kot tistih, ki so imela internet. Pri tem ni nepomembno, da se vzpostavlja 

razlika med gospodinjstvi, v katerih ni otrok, in tistimi, kjer živijo otroci: kar 64 

odstotkov slednjih ima na voljo internetni priključek, medtem ko je gospodinjstev brez 

otrok in z internetnim priključkom le 41 odstotkov. Podatki statističnega urada tudi 

kažejo, da delež gospodinjstev z internetnim priključkom narašča sorazmerno s 
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premoženjem. Pogostnost rabe je razen od izobrazbe odvisna tudi od spola. Moški 

uporabljajo internet v večji meri kot ženske, visoko izobraženi več kot srednje in nizko 

izobraženi. (Statistični urad Republike Slovenije, Statistične informacije, št. 6, 9. 

januar 2006). Podatki razen navedenih potrjujejo tudi generacijske razlike med 

uporabniki interneta: Medtem ko v starostni skupini do 29 let (podatki iz decembra 

2004) internet uporablja več kot 80 odstotkov ljudi, ta delež v skupini od 30 do 49 let 

pade na nekaj manj kot 58 odstotkov, medtem ko v skupini nad 49 let znaša le še nekaj 

manj kot 17 odstotkov (RIS, december 2004). 

 

Navedene podatke o rabi interneta moramo vzporejati z ugotovitvami, da je 

zanimanje za politiko (kot tudi zaupanje v politične institucije) majhno, predvsem pa 

je majhno med mlajšo populacijo, prav tisto skupino torej, ki je rabe internetnih orodij 

in pristopov kot jih ponuja spletna stran Državnega zbora najbolj vajena in vešča, 

medtem ko lahko za politično bolj aktivno generacijo (sploh tisto nad 50 let) rečemo, 

da interneta tako rekoč ne uporablja. To pa pomeni, da obdobje, v katerem bo splet 

postal temeljno okolje politične komunikacije, šele prihaja.  

 

Nakazuje se sklep, da je večji izziv kot nenehno izboljševanje spletne ponudbe 

državnih institucij »vzgoja in izobraževanje«, pravzaprav kar ustvarjanje uporabnikov, 

ki nenavsezadnje pomeni tudi opremljanje gospodinjstev z računalniško opremo (v 

prvem četrtletju 2005 je imelo osebni računalnik 61 odstotkov gospodinjstev, vir 

SURS, ibid.) in predvsem s cenovno dostopnimi širokopasovnimi internetnimi 

povezavami. 

 

Če se vrnemo k razdelku spletne strani Državnega zbora Spremljanje sej, ki so ga 

uredniki strani uvrstili na prvo mesto med vsebinami, moramo takoj poudariti, da so 

vsebine, objavljene v tem razdelku, v katalogu informacij javnega značaja uvrščene 

pod razdelek 2i – »Druge informatizirane zbirke podatkov«, kar kaže na visok pomen 

javnosti politične procedure na spletni strani v nasprotju s pomenom, ki ga katalog 
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daje rezultatom te procedure, namreč zakonom. Poudarek na procesu je logičen tudi s 

stališča informacij, ki jih ponuja, saj namreč prinaša tako mnenja vladnih kot 

opozicijskih strank, v primeru delovnih teles pa tudi poglede širše javnosti, ki je 

zastopana z na sestanke vabljenimi predstavniki drugih državnih institucij, civilne 

družbe, gospodarstva, drugih interesnih skupin ipd. 

V tem smislu te »druge informatizirane zbirke podatkov« v celoti vsebujejo – 

čeprav ne v urejeni obliki – tudi produkt procesa, skozi katerega so nastale, in ki je 

objavljen na naslednjem razdelku uvodne strani z naslovom Zakonodaja. Razdelek 

vsebuje naslednje podnaslove: Sprejeti zakoni in akti, Predlogi zakonov in aktov, 

Uradna prečiščena besedila zakonov (postavljeno levo) ter Ustava, Poslovnik in 

Zakonodajni postopek (postavljeno desno). V tem segmentu smo z dela Državnega 

zbora prešli na dokumente, ki jih DZ sprejema, kot tudi na gradivo, na katerem temelji 

postopek – skratka, na samo podlago dela Državnega zbora. V smislu kataloga 

informacij javnega značaja so to osrednje in bistvene zbirke podatkov, ki naj bi bile na 

voljo javnosti. V primeru sprejete zakonodaje lahko rečemo, da gre za informacije, ki 

so dostopne tudi na drugih mestih – predvsem na spletni strani Uradnega lista 

(www.uradni-list.si), kar pa v polni meri velja šele v zadnjem obdobju po sprejemu 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije 

(UL, 90/2005) oktobra 2005. Prej je bil namreč spletni dostop do zakonodaje na 

spletni strani Uradnega lista plačljiv in opustitev te dolgotrajne prakse štejemo za 

ključen korak v smeri odprtosti in dostopnosti teh informacij. Spletni bazi sprejete 

zakonodaje sta primerljivi tudi po obsegu. Obe zajemata zakone od osamosvojitve, 

torej od leta 1991 naprej. Vendar pa za razliko od zakonodajne zbirke Državnega 

zbora Uradni list velja kot formalni in veljavni vir zakonskih besedil, medtem ko se 

zakonodajno telo v Pravnih obvestilih uporabnikom svojih strani (http://www.dz-

rs.si/index.php?id=10) odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo 

kdo utrpel zaradi morebitnih napak v objavljenih dokumentih. Še več; uporabniki so 

celo izrecno napoteni, da v kočljivih primerih besedilo dokumenta preverijo pri 

pristojnem organu ali na Uradnem listu. 
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Kot smo zaznali v analizi spletnega komuniciranja nekaterih tujih parlamentov, 

spletno objavljanje zakonodaje ni nujno v njihovi pristojnosti, ampak lahko to 

opravljajo druge institucije (pravosodno ministrstvo, na primer). Objava slovenske 

zakonodaje na spletu je nekoliko nenavadna oziroma je posledica dolgoletne 

plačljivosti spletnega dostopa do Uradnega lista, kjer je Državni zbor prevzel nase to, 

kar bi dejansko morala biti dolžnost javnega podjetja, ki je bilo ustanovljeno z 

namenom objavljanja uradnih dokumentov in zakonov. Predlagamo razmislek o tem, 

ali bi bilo smiselno ohraniti zgolj eno »uradno« mesto, na katerem se objavljajo 

zakoni, s čimer bi odpadla problematika odgovornosti za zapisano zaradi morebitnih 

pomot in različic.  

Izven tega pomenijo poseben prispevek k dostopnosti zakonodaje in prijaznosti do 

uporabnikov t.i. neuradna prečiščena besedila zakonov, ki uporabniku (čeprav se ta 

mora zavedati, kaj v danem kontekstu pomeni neuradno) močno olajšajo prebiranje 

včasih tudi po večkrat novelirane materije. Najti jih je med sprejetimi zakoni, medtem 

ko imajo uradna prečiščena besedila svojo povezavo. 

Vsebina razdelka Zakonodaja je seveda precej širša od zgolj sprejete zakonodaje in 

aktov, in so v njej objavljeni predlogi zakonov v različnih fazah obravnave, z 

uvodnimi obrazložitvami predlagatelja in z obrazložitvami posameznih členov. Gre 

skratka za gradivo, ki je podlaga za spremljanje zakonodajnega postopka s strani 

zainteresiranih posameznikov in je eden od ključnih elementov, ki omogočajo javni 

nadzor dela zakonodajnega telesa. 

Predvsem je pomembno, da so tu na enem mestu zbrani vsi zakonski predlogi v 

obravnavi, ki se v Državni zbor stekajo predvsem z različnih vladnih instanc 

(ministrstev) in ki so v obliki »vladnega« osnutka praviloma objavljeni na njihovi – 

vladni – spletni strani. 

Povezavi na Ustavo in »malo Ustavo« – Poslovnik Državnega Zbora – nas 

pripeljeta neposredno do teh pomembnih dokumentov, medtem ko nas povezava 

Zakonodajni postopek uvede v novo pomembno področje tako spletne predstavitve 

Državnega zbora kot odnosov z javnostmi nasploh, namreč področje izobraževanja 
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oziroma seznanjanja državljanov s potekom zakonodajnega procesa. Gre za zelo 

pomembne vsebine, zlasti zato, ker marsikateremu državljanu naloge in vloga 

zakonodajnega telesa v odnosu do drugih vej oblasti niso znane, na kar kažejo tudi 

vsebine mnogih pritožb posameznikov, ki se na Državni zbor obračajo v zadevah, ki 

so v pristojnosti drugih državnih organov tako iz sodne kot iz izvršne veje oblasti. K 

temu se sicer še vrnemo. 

 

Naslednji tematski razdelek so uredniki strani naslovili Dialog, v njem pa so 

povezave na orodja, s katerimi lahko državljani stopijo v neposredni stik z 

zakonodajnim telesom – s poslanci, poslanskimi skupinami, pa tudi s službo za odnose 

z javnostmi Državnega zbora. Tudi umestitev Dialoga na vstopno stran spletnega 

mesta razumemo kot gesto dostopnosti in odprtosti zakonodajalca. 

Možnost neposrednega stika s poslancem po elektronski pošti je v Državnem zboru 

že ustaljena, z novo spletno stranjo se je nekoliko spremenila tehnologija. Medtem ko 

je bil v prejšnji verziji spletne strani preprosto objavljen elektronski naslov, je zdaj na 

voljo spletni formular. Ta način dostopa smo tudi preizkusili, o čemer poročamo na 

drugem mestu. 

Novo v Dialogu je rubrika Javna predstavitev mnenj, ki temu institutu oziroma 

pristopu v delu delovnih teles Državnega zbora ob drugih dodaja še spletno dimenzijo. 

Ob tem uvaja neko vrsto omejenega spletnega foruma, omejenega predvsem v smislu 

izbire tem. Institut javne predstavitve mnenj običajno predlagajo člani ali predsednik 

delovnih teles, predlog mora podpreti večina članov. Običajno je ta instrument 

uporabljen pri obravnavi zahtevnejših zakonov, pri katerih želi zakonodajalec pridobiti 

mnenja čim širših javnosti in kjer je že v dosedanji praksi vsak posameznik imel 

možnost po različnih kanalih povedati svoje stališče o reševanju določenih zakonskih 

problemov. Uvedba »foruma« tako v bistvu ne širi možnosti izražanja stališč, ampak 

ustaljenim oblikam izražanja mnenj znotraj instituta javne predstavitve mnenj doda še 

en, sodoben komunikacijski kanal. 
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Za podrobnejšo analizo delovanja spletne Javne predstavitve mnenj je od njegove 

uvedbe preteklo premalo časa: instrument je bil v tem obdobju uporabljen v petih 

primerih, v dveh primerih so posamezniki preko tega kanala poslali svoje prispevke, 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je javno predstavitev mnenj 

organiziral ob predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 

uslužbencih. Preko foruma so se odzvali trije udeleženci, od katerih sta dva navedla 

pripombe in predloge, medtem ko je eden opisal svoj problem v zvezi z zakonom, a ni 

artikuliral jasnih predlogov rešitev. »Tema« je bila na »forum« postavljena le nekaj 

dni po prenovi spletne strani Državnega zbora (točno 13. oktobra 2005), javna 

predstavitev mnenj je bila sklicana teden dni kasneje, in zato lahko takšen odziv 

ocenimo kot relativno dober. Isti odbor je marca 2006 organiziral javno predstavitev 

mnenj o predlogu zakona o društvih, kjer sta se preko »foruma« oglasila dva 

posameznika. Po drugi strani pa javna predstavitev mnenj ob predlogu Zakona o 

gospodarskih družbah (potekala je v drugi polovici januarja 2006) ni imela niti enega 

prispevka v spletnem forumu, čeprav gre za precej širšo temo kot je zakon o javnih 

uslužbencih. To kaže na to, da gre za način komuniciranja z zakonodajnim telesom, ki 

se bo kljub svoji enostavnosti in interaktivnosti v resnici moral še uveljaviti. Zanimivo 

bi bilo videti, ali se bo skozi ta način kdaj razvila tudi diskusija, kot je značilna za 

internetne forume. V rubriki Dialog je tudi razdelek Pogosta vprašanja. 

 

Vsi trije sklopi na vstopni strani so izdelani kot bližnjice neposredno do vsebin brez 

dodatnega pojasnjevanja vsebine. Osnovno sporočilo teh hitrih povezav je odprtost in 

transparentnost delovanja skozi spremljanje dela poslancev tako na zasedanjih zbora 

kot na sestankih delovnih teles, in sicer tako povsem aktualnih (neposredni prenosi) 

kot preteklih (video posnetki in magnetogrami), k čemur lahko dodamo še možnost 

dostopanja do predlogov in gradiv v zakonodajnem procesu. Podobno konotacijo 

razbiramo tudi v razdelku Dialog, ki dodaja še dimenzijo dostopnosti in 

interaktivnosti, medtem ko je spletna zbirka slovenske zakonodaje pomembna storitev 

za vsako politično skupnost. 
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Meniji 

Do navedenih vsebin in več lahko uporabnik pride tudi preko menija na levi strani 

zaslona, ki se po vrsti členi v naslednje rubrike: O državnem zboru RS, Ljudje, Seje, 

Zakonodaja, Mednarodna dejavnost, Državni zbor in EU, O demokraciji, Za medije, 

Publikacije, Dialog. V meniju torej splošni predstavitvi, ki je pomembna tudi iz 

izobraževalnega vidika, sledi bistvo delovanja Državnega zbora: poslanci, ki 

sprejemajo zakonodajo; mednarodni oziroma nadnacionalni sklop; in nato štiri ločena 

področja: O demokraciji razumemo v smislu izobraževanja, temu sledi servis za 

medijske delavce, Publikacije pa prinašajo dokumente, ki niso vključeni druge 

razdelke.  

Vsaka od navedenih rubrik ima več razdelkov. Medtem ko povezave na vstopni 

strani pripeljejo neposredno do izbranih vsebin, se s klikom na posamezno rubriko 

odpre stran s povezavami, kjer pa je njihova vsebina na kratko pojasnjena, kar je 

pomembno predvsem z vidika izobraževalne funkcije, ki jo opravlja spletno mesto. 

Takšno funkcijo opravljata tudi »uvodni« razdelek O državnem zboru in še bolj 

izrazito O demokraciji, ki ponuja bazični pojmovnik izrazov, vezanih na politiko in 

politično. 

Baze podatkov, iskalniki 

Kot je bilo že ugotovljeno, so bistven sestavni del spletne predstavitve Državnega 

zbora Republike Slovenije velike baze podatkov zakonov, aktov, predlogov zakonov 

in aktov pa tudi, denimo, podatkov o glasovanjih ipd. Za pozitivno uporabniško 

izkušnjo je zelo pomembno, da so takšne baze podatkov pregledne, da je v njih zlahka 

mogoče najti ustrezne vsebine. Drug vidik, ki je v podobni meri pomemben za 

uporabnika strani, so povezave med posameznimi kategorijami podatkov in sicer na 

številne možne načine in v različne smeri. Omenjene značilnosti povezanih baz so v 

največji meri odvisne od kakovosti osnovnih podatkov, ali so ti pripravljeni oziroma 

informatizirani tako, da jih je mogoče na podlagi ustreznih ključev enostavno povezati. 
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Podatke, ki niso že v začetku obdelani na ustrezen način, je treba ponovno obdelovati, 

kar je praviloma obsežno in zamudno. 

Na spletni strani Državnega zbora smo tako identificirali večje število različnih 

podatkovnih baz: sprejete zakone in zakonske predloge (isto za druge akte), druge 

dokumente v rabi v zakonodajnem postopku, magnetograme in videoposnetke sej 

Državnega zbora in magnetograme sej delovnih teles, sklice sej državnega zbora in 

delovnih teles kot tudi podatke o glasovanjih o posameznih zadevah. Za aktualne 

obravnave zakonov obstaja pomembno orodje, ki povezuje različne faze zakonskih 

predlogov, ki jih uporabniki na »evidenčni strani«, na kateri so zabeleženi vsi bistveni 

podatki o posameznem zakonskem predlogu, vidijo v rubriki hierarhija dokumenta. Na 

ta način je mogoče v času sprejemanja zakona spremljati njegovo nastajanje. Podoben 

instrument smo zasledili pri pregledu Uradnih prečiščenih besedil zakonov, kjer so v 

hierarhiji objavljene povezave na stara besedila zakonov. S stališča arhiva 

zakonodajnega postopka, bi bilo morda smiselno, da se besedila predlogov in 

hierarhije ohranijo tudi potem, ko je posamezen zakon sprejet. 

Spremljanje in nadzor zakonodajnega postopka potekata tako s spremljanjem poti 

zakonskega predloga kot s spremljanjem razprave tako v Državnem zboru in v 

njegovih delovnih telesih. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da je za uporabnike 

spletne strani pomembno, da lahko hitro in učinkovito najdejo tisti del razprave, ki 

zadeva predmet njihovega interesa. To bi denimo pomenilo, da lahko z zakonskega 

predloga neposredno pridejo na tisti del magnetograma ali videoposnetka (pri čemer 

menimo, da je pomemben predvsem magnetogram), v katerem je razprava o tem 

predlogu. Danes je mogoče določen del razprave poiskati na podlagi »evidenčnih« 

podatkov o zakonu oziroma zakonskem predlogu, kjer je objavljena povezava na sejo, 

na kateri je bila opravljena obravnava. S sledenjem tej povezavi pridemo do povezave 

na sklic seje z dnevnim redom in na povezavo na magnetograme, ki so razdeljeni po 

dnevih obravnave. Na podlagi obeh dokumentov je ustrezni izsek iz razprave mogoče 

poiskati. Pomagati si je mogoče z rabo funkcije najdi, ki je  vgrajena v brskalnike, 

vseeno pa je treba opraviti kar precej ročnega brskanja. Videoposnetki takšnega načina 
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pregledovanja ne omogočajo, tako da je tam dostop do ustreznega izseka razprave še 

nekoliko otežen. 

Naslednja za volivce pomembna baza so podatki o glasovanju poslancev v 

posameznih zadevah. Ti podatki so zdaj objavljeni praviloma pri uradnih in 

prečiščenih besedilih zakonov (in sicer za glasovanje o prečiščenem besedilu, ne o 

zakonu samem), ne pa tudi za vsa druga glasovanja. Medtem ko je v tem primeru 

mogoče pogledati, kako so poslanci glasovali o posameznem zakonu, pa ni mogoče 

podatkov videti obratno: na straneh posameznih poslancev si namreč ni mogoče 

ogledati, na kakšen način so glasovali v posameznih primerih. 

 

Iskanje zakonov in aktov ter njih predlogov je pripravljeno v običajni maniri 

spletnih iskalnikov z enostavnim pregledom in naprednim pregledom, in sicer tako na 

način iskanja po naslovu kot po ključnih besedah. Na voljo so filtri, ki omogočajo 

iskanja po enem ali več tipih dokumentov. Napredni način se od enostavnega razlikuje 

po vrsti iskalnih kriterijev – od identifikacijskih številk kot je EPA ali številka 

Uradnega lista, preko številke seje in številke mandatnega obdobja, poleg tega pa je na 

voljo tudi večje število bolj diferenciranih filtrov. Prikaz rezultatov je učinkovit in ga 

je mogoče prilagajati (izbira tematskih polj v tabeli), ponuja pa tudi urejanje najdenih 

zapisov po posameznih poljih (abecedni red naslovov, datum…). Podobno velja za 

iskanje magnetogramov sej Državnega zbora in delovnih teles in videoposnetkov sej 

Državnega zbora, kjer je iskalni mehanizem nekoliko enostavnejši s filtroma za vrsto 

teles, ki so zasedala, in vrsto seje, v iskalnih poljih pa je mogoče izbirati delovno telo, 

mandat, iskati pa je mogoče tudi po vsebini. V primeru iskanja zakonov dobimo 

najboljše rezultate v primeru, ko poznamo točen naslov zakona oziroma vsaj točno 

dikcijo besed iz naslova, medtem ko je iskanje po vsebini lahko bolj zamudno.  

Direktno povezavo na posamezen zakon ponuja spletna stran Državnega zbora 

samo na oba temeljna akta (Ustavo in Poslovnik državnega zbora), uredništvo pa se ni 

odločilo, da bi podobno naredilo tudi za katere druge zakone, katerih nabor bi lahko bil 

tudi dinamičen in torej spremenljiv (največkrat iskano, novo ipd.). Posebno vprašanje 



 

89 

je smiselnost kategorizacije zakonov oziroma morebitno oblikovanje tematskega 

kataloga zakonodaje. Gre za temeljni problem taksonomije, ki pa bi morala biti 

narejena tako, da jo lahko uporablja čim širši krog uporabnikov. Katalogi področnih 

zakonov so kot seznami v katalogih informacij javnega značaja objavljani s strani 

javnih institucij, ki lahko z že omenjeno spremembo Zakona o Uradnem listu 

uporabnikom ponudijo neposreden dostop do zakonskega besedila, kar je argument, da 

je uvedba klasifikacije zakonodaje na spletni strani Državnega zbora morda odveč. 

Izobraževanje 

Omenili smo že, da je ena od težav pri večjem vključevanju državljanov v politične 

(ne nujno zgolj zakonodajne) procese nepoznavanje delovanja političnega sistema in 

demokracije, konkretno v primeru zakonodajnega postopka pa nepoznavanje le-tega. 

V nabore teh znanj sodi tako medsebojno ločevanje pristojnosti posameznih vej oblasti 

kot tudi vsaj temeljna predstava o tem, kakšen je postopek sprejemanja zakona – kdo 

lahko zakon predlaga, kdo lahko nanj vloži amandmaje v posamezni fazi procesa, kako 

je mogoče zakon spremeniti ipd. Zato izobraževalne vsebine štejemo za enega od 

obveznih delov spletne predstavitve parlamenta. 

Državni zbor opravlja izobraževalno funkcijo na več načinov. Najbolj neposredni so 

dnevi odprtih vrat vsako drugo soboto v mesecu, organizirane skupine pa lahko po 

dogovoru Državni zbor obiščejo vsak delovni dan. Pogoste so skupine iz osnovnih in 

srednjih šol, program vodenja je prilagojen zahtevnostni stopnji obiskovalcev. Državni 

zbor izdaja tudi zgibanke in knjige, v katerih je predstavljeno njegovo poslanstvo in ki 

jim, poleg drugih funkcij, kot je denimo reprezentančna, prisojamo tudi izobraževalno 

funkcijo in jih uvrščamo med izobraževalno gradivo. 

Na spletnem mestu državnega smo na vsebine, pri katerih smo identificirali tudi 

izobraževalno funkcijo, naleteli na več različnih mestih. Kadar do posameznih vsebin 

dostopamo preko menija, ne pa preko bližnjic na vstopni strani, so posamezne 

podrubrike praviloma pojasnjene v dveh ali treh stavkih, ponekod tudi obširneje. 
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Ugotovimo lahko, da je vloga teh pojasnil dvojna: poleg izobraževalne funkcije 

opredeljujejo in zamejujejo vsebine, do katerih vodijo posamezne povezave. To 

razlikovanje dobro ilustrira primer iz rubrike Zakonodaja: 

 

»Zakoni in akti 

Zakon je splošni pravni akt, ki v pravni državi ureja pravice in dolžnosti 

pravnih subjektov, če te niso urejene že v ustavi. Oblikovno in vsebinsko je 

zakon podrejen ustavi, a hkrati nadrejen vsem drugim pravnim aktom v 

državi. Zakon sprejme zakonodajni organ (parlament, skupščina, kongres; 

pri nas državni zbor) v t.i. zakonodajnem postopku. Podzakonski pravni akti 

so: uredbe, pravilniki, odredbe, navodila. 

Na spletnih straneh so na voljo:  

uradna prečiščena besedila zakonov – zbirka prečiščenih besedil 

zakonov, ki jih je državni zbor sprejel po 29.11.2002 in so bila objavljena v 

Uradnem listu RS, 

sprejeti zakoni – zbirka vseh sprejetih zakonov, ki jih je državni zbor 

sprejel od osamosvojitve 25.6.1991 dalje in so bili objavljeni v Uradnem 

listu RS, […]«. 

 

Medtem ko je v prvem odstavku podana kratka definicija zakona, je v nadaljevanju 

natančno opisano, katere vsebine so na voljo na spletni strani, skratka, kateri zakoni v 

katerem obdobju, isto pa velja za vse druge vrste aktov in dokumentov, ki so 

objavljeni na spletni strani. Primer dobro ilustrira dejstvo, da so avtorji spletne strani 

izobraževanju posvetili nekaj pozornosti. Menimo namreč, da kot pojasnilo vsebini 

zadostuje opredelitev korpusa zakonskih besedil, tudi brez poljudne opredelitve, kaj 

zakon sploh je. Povedano drugače: intenca avtorjev strani, da k vsebinam uvrstijo tudi 

izobraževalne, je jasno razvidna. 

Če torej ugotavljamo, da so izobraževalne vsebine vpletene v skoraj vse segmente 

spletne predstavitve Državnega zbora, pa lahko za rubriko O demokraciji sklenemo, da 



 

91 

je postavljena prav s tem namenom. V njej je pojasnjen pojem parlamentarizma, 

temeljni pojmi volilnih sistemov (ta razdelek je najbolj podroben in tudi najobsežnejši, 

saj pojasnjuje tako razlike med posameznimi vrstami volilnih sistemov kot volilne 

procedure, ki veljajo pri različnih tipih volitev v Sloveniji), pojasnjen pa je tudi 

zakonodajni postopek, kot ga poznamo v Sloveniji. Morda manj posrečeno je, da so v 

to rubriko uvrščeni tudi državni simboli. Za vse te vsebine lahko trdimo, da niso nujno 

potrebne, saj je denimo zakonodajni postopek mogoče razbrati iz Poslovnika 

Državnega zbora, volilne postopke iz zakona o volitvah v različne organe, 

parlamentarizem pa bi lahko umestili v domeno splošne izobrazbe. So torej vsebine, ki 

presegajo zgolj informiranje o delu Državnega zbora, zagotovo pa vpeljujejo temeljne 

pojme, s katerimi je informiranje, predvsem pa razumevanje vsebin, šele zares 

omogočeno. Podobno funkcijo opravlja tudi razdelek o poslanstvu v menijski rubriki 

O državnem zboru. 

 

Problem izobraževalnih vsebin na spletni strani Državnega zbora je, da niso 

segmentirane glede na različne kategorije možnih uporabnikov. Besedila, ki so 

objavljena v opisanih sklopih, so razmeroma zahtevna, pojmovno zgoščena, kar 

pomeni predvsem, da je v njih veliko pojmov, ki bi morda tudi sami potrebovali 

pojasnilo ali vsaj ilustracijo. Denimo: 

 

»[…] Ena od najbolj enostavnih oblik proporcionalnega sistema je 

delitev mandatov po sistemu volilnega količnika, ki se po njegovem 

utemeljitelju imenuje tudi Harejev količnik. Gre za število glasov, ki je 

potrebno za izvolitev enega poslanca v volilni enoti.  

 

Večjo stopnjo sorazmernosti delitve mandatov zagotavlja d´Hondtov 

sistem ali pravilo največjega povprečja. Pri tem sistemu se izračuna 

absolutno število glasov, ki so jih dobile posamezne liste kandidatov v 

volilni enoti […]« (http://www.dz-rs.si/index.php?id=111) 
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Menimo, da bi velik del potencialnih bralcev tega besedila potreboval vsaj 

preprosto ilustracijo obeh načinov delitve glasov. Relativna konceptualna zahtevnost 

izobraževalnih vsebin na spletni strani Državnega zbora je še posebej velik problem za 

osnovnošolce in srednješolce, ki bi jim prav te vsebine lahko koristile pri šolskem 

delu, pomembne pa bi bile tudi v prizadevanjih za spodbujanje večjega interesa za 

politiko in politično pri mladini. Marsikateri indici kažejo na to, da je prav internet že 

postal najpomembnejši medij, ki ga uporabljajo otroci, da informacije, ki jih 

potrebujejo pri šolskem delu pogosto iščejo na ali celo zgolj na spletu, kar pa tudi 

pomeni, da starejše, klasične medije uporabljajo manj. Ocenjujemo, da so slovenski 

državni organi na tem področju nasploh nekoliko zaostajajo, saj na vladnih straneh 

vsebin, ki bi bile neposredno namenjene otrokom nismo zasledili. Pred leti je bil 

izdelan projekt Vladnega portala za otroke in mladino (http://zaotroke.gov.si), ki je bil 

vzpostavljen v sodelovanju med Uradom predsednika vlade in Uradom vlade za 

informiranje, in je poleti leta 2004 štirinajst dni deloval, nato pa je bil, verjetno zaradi 

neprimerne in nedodelane vsebine in slabe zasnove umaknjen. Opozoriti velja, da 

imajo mnogi parlamenti v Evropskih državah strani posvečene otrokom in mladini, 

sami smo posebej opozorili na posebno spletno predstavitev danskega parlamenta. 

Spletne predstavitve poslancev in poslanskih skupin 

Vsak poslanec ali poslanka ima na spletni strani Državnega zbora objavljeno kratko 

predstavitev. Na vrhu strani je objavljena slika, podatki o funkciji poslanca oziroma 

poslanke v Državnem zboru, njegovi/njeni poslanski skupini, volilnem okraju, v 

katerem je bil/bila izvoljen/a, kontakt za komuniciranje preko spleta in morebitni 

naslov poslančeve/poslankine spletne strani. Predstavitve so razdeljene v naslednje 

rubrike: Osebna izkaznica – običajno je objavljen zgolj datum rojstva, včasih tudi kraj; 

Dosedanje delo vključuje kot najpogostejše vsebine stopnjo izobrazbe in prejšnja 

delovna mesta; Konjički in osebne zanimivosti pogosto prinaša vpoglede v zasebno 
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življenje poslancev, včasih so na tem mestu omenjeni otroci, tuintam konjički, našli pa 

smo tudi eksplicitno politično (programsko) izjavo, kar kaže na to, da morda manjka 

rubrika, v kateri bi imeli poslanci možnost predstaviti smernice svojega političnega 

delovanja. Naslednje tri rubrike v predstavitvi so Delovna telesa, Delegacije in 

Skupine prijateljstva, ki opredeljujejo različne zadolžitve poslanca/poslanke v 

Državnem zboru. 

Pregled predstavitev poslancev pokaže, da so relativno neuravnotežene, tako po 

dolžini kot po tematiki posameznih sklopov in nenazadnje tudi slogovno (nekateri 

poslanci se predstavljajo prvoosebno, drugi so predstavljeni tretjeosebno). Iz načina 

predstavitve sklepamo, da so za besedila poskrbeli poslanci oziroma poslanske skupine 

same. V spletni predstavitvi poslancev opažamo dve pomanjkljivosti: prva je že prej 

omenjena odsotnost eksplicitne politične (samo)opredelitve tako v ideološkem kot 

programskem smislu. Implicitno se ideološkim vsebinam sicer ne more izogniti noben 

tekst, toda kot paradoksno lahko ocenimo dejstvo, da se predstavniki zakonodajnega 

telesa kot temeljne institucije politične oblasti uporabnikom predstavljajo na način, ki 

je eksplicitno na politično v glavnem vezan samo skozi navedeno članstvo v poslanski 

skupini. Drug problem je, da na spletnih straneh poslancev nikjer ni mogoče prebrati o 

njihovem delu v Državnem zboru, razen da so naštete funkcije, ki jih opravljajo. Tako 

denimo na strani, na kateri je poslanec predstavljen, ni mogoče izvedeti o morebitnih 

amandmajih, ki jih je vložil, kot tudi ne prebrati stališč o posameznih (konkretnih) 

vprašanjih, ki se odpirajo v teku zakonodajnega procesa. Postavljeni smo pred 

paradoks, da spletna baza Državnega zbora ponuja vpogled v velikanski arhiv 

delovanja zakonodajalca, po drugi strani pa ne ponuja zgoščenega pogleda v politične 

programe, ideje in ideale posameznikov, ki zakonodajno telo tvorijo. 

 

Še bolj skope so predstavitve poslanskih skupin, ki jih dejansko sploh ni: našteti so 

le njihovi člani in kontaktni naslovi. Omeniti je treba tudi, da med povezavami na 

spletni strani Državnega zbora ni mogoče najti povezav na spletne strani političnih 

strank, ki imajo poslance v parlamentu, je pa ob spletni predstavitvi poslanca Marka 
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Pavlihe tudi povezava na njegovo osebno spletno stran. Opozoriti je treba, čeprav to 

presega okvire naloge, da so osebne spletne strani poslancev zaenkrat še izjema, kar pa 

se bo – posnemaje vzore iz drugih demokracij, kjer imajo poslanci ne le svoje osebne 

spletne strani in predstavitve, marveč tudi bloge in druge načine neposredne odzivnosti 

– zelo verjetno spremenilo. 
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Preizkus spletnega kontakta s poslanci 

Inštitut za Civilizacijo in kulturo je v septembru 2003 v okviru raziskave 

Posttranzicijska država vs. civilna družba izvedel preizkus odzivnosti poslancev 

Državnega zbora na elektronska sporočila državljanov. Izvedena sta bila dva testa. V 

prvem so poslanci dobili zastavljeno preprosto vprašanje, temeljni interes pa je bil 

ugotoviti, kako hitro poslanci reagirajo. V zastavljenem roku treh dni je odgovorilo 22 

poslancev. V drugem testu sta bili zastavljeni dve vprašanji, zastavljeni rok za 

odgovore pa je bil en teden. Prvo vprašanje se je nanašalo na količino prejete 

elektronske pošte in na to, ali lahko poslanci nanjo hitro in kvalitetno odgovorijo. 

Drugo vprašanje se je nanašalo na mnenje poslancev o prednostih in izkušnjah 

komunikacije z državljani preko spleta in elektronske pošte. V zadanem roku je 

odgovorilo 41 poslancev. Večina je takrat dejala, da prejema do 50 e-poštnih sporočil 

državljanov na mesec, pri čemer so poudarili, da ta način komuniciranja predstavlja 

zelo ozek segment njihove celotne komunikacije, ki da se v veliki večini odvija preko 

klasične pošte in telefona. 

V obdobju, ko je bil opravljen navedeni test, so bili na takratni spletni strani 

Državnega zbora objavljeni e-poštni naslovi poslancev, tako da jim je bilo mogoče 

pisati preko navadnih odjemalcev pošte. Na novi spletni strani podatki o e-poštnih 

naslovih niso objavljeni (čeprav je mogoče pravilno sklepati, da je njihov formata 

ime.priimek@dz-rs.si). Pripomniti je treba, da na spletni strani tudi niso objavljene 

telefonske številke poslancev, tako da morajo vsi morebitni klici uporabnikov strani, ki 

bi želeli vzpostaviti telefonski kontakt s poslancem/poslanko, preko telefonske centrale 

Državnega zbora. Pri prenovi spletne strani so se namesto za spletno objavo e-poštnih 

naslovov odločili za izdelavo spletnega obrazca, s pomočjo katerega je mogoče stopiti 

v stik s poslancem ali poslanko kot tudi s poslansko skupino. Uporabnik v obrazcu 

izbere ime poslanca, s katerim želi stopiti v stik, med polja, ki jih mora obvezno 

izpolniti, pa sodijo še zadeva, ime in priimek ter moj e-naslov. Temeljna težava pa 

nastopi pri rabi okenca, v katerega se vpisuje vsebina. 
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Tako je pokazal naš test. Vprašanja za poslance smo namreč najprej sestavili v 

urejevalniku besedil: razen vprašanj, ki smo jih želeli zastaviti, smo se na kratko 

predstavili in opisali raziskavo, ki jo opravljamo, kar razumemo kot temeljno vljudnost 

do intervjuvanca in kot informacijo, ki jo potrebuje, da lahko odgovori. Besedilo je 

bilo kratko, vsega skupaj nekaj manj kot 1.200 znakov. To besedilo smo kopirali v 

spletni obrazec, ko pa smo ga želeli poslati, smo dobili sporočilo, da je v oknu za 

sporočilo znakov preveč in sicer za skoraj 700 znakov. Izkazalo se je torej, da je 

mogoče preko spletnega formularja poslancu poslati le okoli 500 znakov dolgo 

sporočilo, kar je približno toliko kot trije SMS (kratka sporočila na mobilnih telefonih) 

in po naši oceni premalo, da bi lahko volivec/volivka, državljan/državljanka ustrezno 

artikuliral svoje mnenje, vprašanje, pobudo.  

Poskus smo nadaljevali tako, da smo vsem poslancem in poslankam ter poslanskim 

skupinam dne 22. januarja 2006 (nedelja) poslali naslednje sporočilo: 

»Spoštovani, prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja: 1. Koliko 

elektronskih pisem dobite mesečno od državljanov preko spletne strani Državnega 

zbora? 2. Ali uspete na tako prejeta pisma ažurno in kvalitetno odgovoriti? 3. Kako 

ocenjujete poti, ki so državljanom trenutno na voljo za neposredno komuniciranje z 

Državnim zborom. Najlepša hvala!« 

Pod zadevo smo vpisali Raziskava ICK – Odnosi z javnostmi DZ RS. S pritiskom 

na gumb pošlji pa postopek še ni končan: spletno mesto Državnega zbora najprej 

pošlje avtomatizirano e-poštno sporočilo, v katerem je objavljena povezava, s katero, 

če ji slediš, potrdiš pošiljanje sporočila poslancu ali poslanski skupini. 

Vsi ti ukrepi so verjetno namenjeni zaščiti elektronskih poštnih predalov poslancev, 

saj je tako onemogočeno verižno pošiljanje e-pošte, spam, pa tudi možni napadi na 

strežnik Državnega zbora. Omenjene skrbi so sicer legitimne, vendar menimo, da so 

izvedeni ukrepi pretirano restriktivni. Omejitev dolžine sporočila na 500 znakov, kot 

rečeno, onemogoča jasno artikulacijo katerekoli zadeve, ki bi jo državljan želel 

sporočiti poslancu, enako lahko trdimo za dejstvo, da spletni formular ne omogoča 

dodajanja priponk (morebitnih dokumentov ipd.). Posebej pa moti, da navedene 
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omejitve nikjer niso omenjene, da torej uporabniki šele pri samem pošiljanju 

ugotovijo, kako skrajno omejen je prostor njihove komunikacije. Skrb za varnost je 

torej pripeljala do omejevanja dostopnosti poslancev preko elektronskih načinov 

komuniciranja. Omejevanje dolžine uporabnike verjetno odvrne od rabe te poti za 

komuniciranje, saj po našem mnenju na ta način ni mogoče opraviti kaj več od 

preproste poizvedbe ali pa celo samo navezave stika. 

Ugotovitev je pomenila tudi resno omejitev pri našem raziskovanju, saj se po tej 

poti nismo mogli ustrezno predstaviti kot tudi nismo mogli ustrezno pojasniti naših 

namenov, zato je bil uspeh te ankete vseskozi vprašljiv. Tako spremenjen način poti za 

elektronsko komuniciranje pa tudi pomeni, da rezultatov, ki jih je Inštitut pridobil leta 

2003 s tokratnimi ni mogoče primerjati, kot tudi ni mogoče iz primerjave sklepati na 

trende v rabi sodobnih komunikacijskih tehnologij med poslanci. 

Vsega skupaj smo v približno tednu dni (zadnji odgovor je prišel 30. januarja) 

dobili 11 odgovorov, od tega tri od poslanskih skupin; in sicer Slovenske demokratske 

stranke, Socialdemokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke. Dvakrat sta 

odgovorili predstavnici za odnose z javnostmi (ena od njih je prosila za dodatna 

pojasnila, druga je tudi poklicala na inštitut) enkrat pa vodja poslanske pisarne. 

Preostalih 8 odgovorov so podpisali poslanci, trije iz Liberalne demokracije, po dva iz 

Slovenske demokratske stranke (tudi predsednik Državnega zbora) in Socialno 

demokratske stranke ter eden iz Nove Slovenije. Enega od odgovorov poslancev je 

podpisala tajnica. 8 odgovorov smo dobili v dveh dneh. 

Dejstvo, da smo pisali tudi poslanskim skupinam, je (tako vemo vsaj v enem 

primeru, ki pa morda ni edini) raziskovanje zapletlo, saj je predstavnica za odnose z 

javnostmi največje poslanske skupine (Slovenske demokratske stranke), kot je 

povedala v pogovoru, zbrala podatke za vse njihove poslance in so se o vprašanju v 

poslanski skupini pogovarjali. Verjetno je torej, da poslanci niso odgovarjali tudi zato, 

ker so menili, da je to opravila že predstavnica za stike z javnostmi. Potrdila je tudi 

našo izkušnjo, da vprašanja ni bilo mogoče zastaviti dovolj kvalitetno. Izkazalo se je 

še, da z omejitvijo dolžine besedila v spletnem obrazcu naslovniki niso bili seznanjeni. 
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Med poslanci, ki so odgovorili, jih je pet navedlo zelo majhno število spletnih 

pisem na mesec, do okoli pet, količino so navedli le opisno (zelo malo), eden je 

navedel, da je lani, torej od spremembe spletne strani, do zdaj dobil 9 pisem. Drugi 

trije poslanci so navedli, da na mesec dobijo po 15, 30 oziroma 40 sporočil preko 

spletne strani. Po podatkih iz poslanske skupine SDS dobijo njihovi poslanci približno 

16 sporočil na teden, nanje pa v povprečju odgovorijo v dveh dneh. Iz poslanske 

skupine SNS so nam odgovorili nekoliko drugače, da namreč na vse dostopne naslove 

dobijo okoli 100 sporočil na mesec, da nanje glede na zaposlenost poslancev ažurno 

odgovarjajo in da v primeru, ko kdo zastavi kakšno bolj kompleksno vprašanje, sicer 

odgovorijo v nekoliko daljšem obdobju, vendar pa pošiljatelja v vsakem primeru 

obvestijo, da so njegov dopis prejeli. Podoben odgovor je dal tudi predsednik 

Državnega zbora, ki je navedel, da na zahtevnejša vprašanja odgovori preko vikenda. 

Iz poslanske skupine SD so nam odgovorili, da preko spletnega mesta na poslansko 

skupino dobijo okoli deset vprašanj mesečno, in da nanje odgovorijo, kolikor morejo. 

Poslanci in poslanske skupine so v odgovorih ponudili tudi nekatere uvide v 

vsebinske aspekte komunikacije preko spletnega mesta. Iz odgovorov nekaterih 

poslancev gre razbrati, da dobivajo tudi nesramna sporočila, na katera ne odgovarjajo. 

Eden od poslancev je navedel, da lahko na nekatera sporočila odgovori zgolj 

vljudnostno, medtem ko je drugi poleg kriterija žaljivosti navedel še kriterij 

nerazumljivosti, da na posamezno pismo ne odgovori. Iz poslanske skupine SNS so 

nam sporočili, da jim pišejo državljanke in državljani z različnimi težavami, kakor tudi 

ljudje iz tujine, kar kaže na pogosto razumevanje Državnega zbora kot mesta za 

pritožbe. V poslanski skupini SD pa ugotavljajo, da so vsebina elektronskih pisem 

pogosto mnenja o posameznih političnih temah, ne pa konkretna vprašanja in da na 

slednja »vsekakor odgovarjamo ažurno in vsaj po našem mnenju tudi dovolj 

kvalitetno.« 

Na tretje vprašanje, ki smo ga zastavili, so vsi, razen poslanske skupine Slovenske 

nacionalne stranke, odgovorili podobno. Da so možnosti državljanov za komuniciranje 

z Državnim zborom in s poslanci dobre in prave, in tudi, da je dobro, da je teh poti čim 
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več. Poslanci navajajo, da večinoma še prevladujejo klasični načini komuniciranja 

(navadna pošta, telefon), nekateri posebej izpostavljajo pomen poslanskih pisarn in 

osebnega stika. V poslanski skupini SNS pa so mnenja, da so »poti, ki so trenutno na 

voljo državljanom za neposredno komuniciranje z Državnim zborom, na žalost slabše 

kot so bile prej, tako z vidika pošiljatelja kot tudi z vidika prejemnika pošte.« S 

stališča pošiljatelja kritizirajo način komuniciranja preko spletnega mesta, ko 

elektronski naslov poslanca ni viden, kar bi po njihovem mnenju moral biti. 

Opozarjajo pa še, da je tudi pošiljanje odgovora po nepotrebnem zapleteno, saj morajo, 

da bi odgovorili, ročno vnašati e-poštni naslov državljana. 

Vsi poslanci, ki so nam odgovorili, so to storili s svojih e-poštnih naslovov, kar 

pomeni, da jih, kljub temu, da niso javno objavljeni na spletni strani Državnega zbora, 

ni težko pridobiti. Slovenska demokratska stranka in Liberalna demokracija Slovenije 

e-poštne naslove svojih poslancev objavljata na spletnih straneh stranke, Nova 

Slovenija pa objavlja e-poštne naslove poslancev z domeno stranke. E-poštni naslovi 

so torej sicer po ovinkih dostopni, zato se ne zdi smiselno, da niso objavljeni, spletni 

formular pa lahko ostane ena od poti oziroma še en, dodaten način komuniciranja. 

Maloštevilnih kvantitativnih podatkov sicer ne moremo korektno primerjati s tistimi iz 

leta 2003, kljub temu pa je zaskrbljujoč podatek, da je takrat kar 17 odstotkov 

poslancev odgovorilo, da dobijo na mesec 100 elektronskih sporočil ali več, tokrat pa 

so bile številke toliko nižje: medtem ko je bilo največje število, ki ga je navedel eden 

od naših respondentov komaj 40, je številko 100 dosegla celotna poslanska skupina 

SNS. Če bi morali zapisati ugotovitev, bi se ta glasila, da se je kanal komuniciranja po 

elektronski poti nekoliko zaprl. 
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Delovna telesa državnega zbora kot prostor javne debate 

V uvodnem delu raziskovalne naloge smo kot temeljno izhodišče za premišljevanje 

o odnosih z javnostmi Državnega zbora v navezavi na pojem aktivnega državljanstva 

zastavili tridelno shemo udejstvovanja državljanov v političnih procesih oziroma 

nalogah, ki jih imajo pri tem državni organi. Poudarili smo, da bomo posebno 

pozornost usmerili v srednji člen sheme informiranje – posvetovanje – participacija, 

saj smo ta člen identificirali kot tistega, ki ga je, zlasti ko razpravljamo o vlogi 

Državnega zbora, v danem pravnem in družbenem okviru mogoče najbolje razvijati. 

Pri tem izhajamo iz predpostavke, da je razvit segment informiranja državljanov 

sprejet kot temeljna sestavina vsake demokratične ureditve in ki se mora uresničevati 

tako neposredno (skozi proaktivno vlogo komunikatorjev na položajih oblasti) kot 

preko novinarskega dela in s tem vzpostavljene nadzorne funkcije. Minimalni 

standardi informiranja so opredeljeni v predpisih, ki urejajo področje informacij 

javnega značaja, vprašanje pa je, v kakšni meri državni organi te standarde v korist 

državljanov presegajo – koliko jim pridejo naproti. Gre za vprašanja odprtosti tako 

glede vsebin kot glede rabe različnih kanalov in nenehnega prilagajanja 

komunikacijskega toka novim potrebam in tehnologijam. Ko razpravljamo zgolj o 

informiranju, je v bistvu razmerje med državljani in (v našem primeru) predstavniškim 

telesom jasno začrtano in razmejeno. Predstavniško telo deluje neodvisno, državljani 

pa imajo vso pravico vedeti, kaj počne, ne da bi se v to delo na katerikoli ravni 

vpletali. 

Povsem drugače je s segmentom participacije, ki pomeni bistveno spremembo v 

načinih vladanja, saj pomeni, da imajo državljani možnost in moč neposredno, tudi 

brez posredovanja političnih organizacij (kot so denimo stranke) in z relativno 

majhnimi zakonskimi ovirami (kot je denimo število volivcev, ki morajo podpreti 

osnutek zakona) v obravnavo predlagati (v našem primeru zakonske) rešitve, ki jih 

želijo, in da lahko o njih v skrajni konsekvenci tudi neposredno odločajo. 

Uveljavljanje participacije državljanov pomeni pomembne spremembe vloge 
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posameznih političnih institucij države, pomeni spremembe v postopkih sprejemanja 

zakonov, vse to pa so določila, ki zahtevajo zelo širok politični konsenz. Povedano 

drugače, segment participacije je na nivoju državnega predstavniškega telesa trenutno 

še preveč radikalen, v splošnem pa so njegove implementacije omejene na manjše 

lokalne skupnosti ali na specifične interese. Izjema, ki je uveljavljena v slovenskem 

pravnem redu, je možnost, da zakon predlaga 5000 volivcev s podpisi, ki pa je zelo 

zahtevna, saj mora biti zakon ustrezno tehnično pripravljen, število podpisov je 

relativno visoko, sprejem zakona in tudi njegove spremembe pa so povsem v rokah 

poslancev.  

Segment posvetovanja pa je tisti, ki na eni strani predpostavlja informiranega 

državljana, ki kot tak participira, če že ne v (v našem primeru zakonodajnem) 

postopku, pa s svojim mnenjem v (javni) razpravi, ki je sestavni del tega postopka. 

Pokazali bomo, da je ta segment do neke mere kot možnost že prisoten v obstoječi 

ureditvi delovanja Državnega zbora in da je hkrati to tisto področje, na katerem je 

mogoče preizkusiti vrsto novih možnosti, ki jih ponujajo sodobne mrežne tehnologije.  

Kljub temu pa ostaja odprto temeljno vprašanje, povezano s spodbujanjem 

aktivnega državljanstva, namreč vprašanje mesta v oblastni strukturi, kjer je 

sodelovanje državljanov v oblastnih procesih najbolj smiselno spodbujati tako, da bo 

izpolnjena temeljna premisa – če oblast spodbuja državljane k večji aktivnosti, potem 

mora to storiti na način, da lahko sodelujoči državljani svoje cilje na ta način kdaj tudi 

dosežejo. To, ko govorimo o posvetovanju pomeni, da morajo biti mnenja, ki jih 

državljani podajo v procesu posvetovanja, tudi slišana. Odločevalci, torej nosilci 

politične moči, morajo torej biti seznanjeni z vsebino posvetovanj, to mora biti, če 

državljane povabijo k posvetovanju, njihova dolžnost. Če torej posamezna veja oblasti 

državljane povpraša za mnenje, če se z njimi posvetuje, potem mora obstajati realna 

možnost, da to mnenje tudi upošteva (na nek način, do neke mere – mnenje pač ne 

more biti diktat).  
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Ostaja vprašanje, ali je Državni zbor glede na svojo vlogo v zakonodajnem procesu 

sploh primeren kraj posvetovanja, še posebej če vemo, da je Državni zbor sicer 

zakonodajno telo, toda hkrati ni tudi tisto mesto, na katerem je pripravljeno največje 

število predlogov zakonov. Največ zakonov predlagajo ministrstva. Poleg tega 

zakonov ne predlaga Državni zbor kot institucija, pač pa jih predlagajo poslanci. Tako 

vlada kot poslanci so bistveno vezani na politične stranke, vsakokratna vlada pomeni 

poskus uresničevanja političnega programa strank, ki so zbrale največjo podporo 

volivcev, in tudi poslanski mandati v največji meri pomenijo volilno podporo stranki. 

Proces priprave predloga zakona oziroma njegove podlage so torej usidrane v 

programe oziroma ideološke temelje političnih strank. Nakazuje se sklep, da je 

vključevanje državljanov kot »svetovalcev« v pripravo zakona bolj smiselno, preden je 

zakon vložen v proceduro Državnega zbora, ko je tekst zakona še povsem odprt. 

 

Ko razmišljamo o možnostih, ki jih imajo državljani za vključevanje v zakonodajni 

postopek, si najprej oglejmo, kakšne možnosti imajo državljani, interesne skupine in 

civilna družba glede na ureditve, ki veljajo po Poslovniku Državnega zbora. Še prej 

moramo opredeliti, da je Državni zbor na eni strani normativno odprt javnosti, kar pa 

še ne pomeni dolžnosti, da mnenja tudi aktivno išče, po drugi strani pa je eden od 

pomembnih elementov segmenta posvetovanja prav aktivna (tudi predpisana) vloga 

organa oblasti. 

Pregled Poslovnika Državnega zbora pokaže, da so delovna telesa tisto mesto, kjer 

je vključevanje javnosti v posvetovanje ob zakonskih predlogih kot možnost formalno 

vpisano v zakonodajno proceduro. Tako 41. člen poslovnika, ki je uvodni člen v 

podrazdelku Naloge delovnih teles in način dela, v tretjem odstavku pravi, da mora biti 

matično delovno telo »seznanjeno z vsemi predlogi, pobudami in vprašanji, ki jih nanj 

naslovi civilna družba.« Vsebinsko je člen zelo širok. Člani delovnega telesa naj bi 

torej bili seznanjeni s sporočili javnosti, ne glede na to, ali se vežejo na neko 

konkretno zadevo ali ne. 48. člen poslovnika je ožji, ko v prvem odstavku pravi: »S 

sklicem seje delovnega telesa se članom najkasneje štirinajst dni pred dnem, 



 

103 

določenim za sejo, pošlje predlog dnevnega reda, morebitno mnenje vlade, kadar ni 

predlagateljica, mnenje zakonodajno-pravne službe in morebitna mnenja 

zainteresirane javnosti.« Drugače kot v 41. členu so prispevki zainteresirane javnosti 

tu vezani na konkretni dnevni red, toda dobijo status dokumenta, ki ga člani poslanskih 

skupin prejmejo po formalni zahtevi. V teh členih Državni zbor nastopa predvsem kot 

pasivni prejemnik sporočil, vendar pa člena postavita pomembno zahtevo: če javnosti 

aktivno iščejo stik s delovnimi telesi, potem morajo biti njihova sporočila dostavljena 

na ustrezno mesto. Hkrati pa iz tega ne izhajajo nobene posebne pravice javnosti v 

zakonodajnem postopku, natančneje v tistem delu, ki se odvija v delovnih telesih. 

51. člen poslovnika pa delovna telesa odpira kot prostor razprave oziroma 

posvetovanja. Drugi odstavek navaja: »Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi 

posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je 

neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki 

zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča 

o obravnavani zadevi.« Ugotovimo torej lahko, da je možnost posvetovanja vpisana v 

samo zakonodajno proceduro. Posvetovanje sicer ni povsem odprto, navedeno je kot 

možnost, ni torej obvezno, z naštevanjem posameznih kategorij pa se zamejuje tudi 

krog možnih povabljencev. Ti so poudarjeno vezani na institucije in stroko, vendar pa 

sintagma zainteresirana javnost na široko odpira to možnost za številne družbene 

skupine. Zdi se, da člen bolj poudarja skupine kot posameznike. Poudariti je tudi treba, 

da o tem, kdo bo povabljen, odloča odbor oziroma njegov predsednik. 

Najširša oblika posvetovanja, ki jo določa Poslovnik Državnega zbora, je javna 

predstavitev mnenj, ki je opredeljena v 46. členu. Ta pravi: »(1) Za pridobivanje 

informacij lahko delovno telo opravi javne predstavitve mnenj, na katere povabi 

strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije. (2) Sklic javne 

predstavitve mnenj z vprašanji, o katerih se želijo pridobiti informacije, se objavi v 

javnih glasilih. […]«. Javna predstavitev mnenj je poseben del zakonodajnega 

postopka, s katero zakonodajalec pridobi dodatne informacije, ki mu pomagajo 

pripeljati zakonodajni postopek do konca. Javna predstavitev mnenj je običajno pred 
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drugo obravnavo zakona v matičnem delovnem telesu, v njem pa imajo zainteresirani 

možnost, da svoja mnenja posredujejo po številnih komunikacijskih kanalih. Omenili 

smo že, da se je s prenovo spletne strani odprl tudi neke vrste spletni forum, na 

katerega je mogoče posredovati mnenja. Tako za možnost sodelovanja zainteresiranih 

javnosti na sejah delovnega telesa kot za javno predstavitev mnenj je značilno, da 

Državni zbor pri uporabi obeh instrumentov aktivno išče mnenja o posameznem 

vprašanju, pomembno je torej, da so različne skupine in posamezniki povabljeni in 

pripuščeni k besedi. 

Analiza sklicev rednih sej odborov državnega zbora 

Kot že rečeno, nobeden navedenih poslovniških instrumentov posvetovanje ni 

obvezen, zato je smiselno preveriti, v kolikšni meri jih delovna telesa uporabljajo. Zato 

smo opravili analizo sklicev sej delovnih teles državnega zbora. Raziskovalni vzorec 

povabil oziroma sklicev je dvodelen, saj smo analizirali tako tiste dokumente, ki so 

nastali v trenutnem mandatu (do druge polovice marca 2006), ko vabila na seje 

delovnih teles v tretjem mandatu, in sicer od septembra 2002 naprej. Razlog slednjo 

zamejitev je, da je pred tem obdobjem veljal drugačen Poslovnik Državnega zbora in 

bi s poseganjem za starejšimi dokumenti bi tako v analizi prešli v drugo 

institucionalno okolje. 

Druga zamejitev vzorca je bila, da smo v analizo vključili zgolj vabila oziroma 

sklice rednih sej delovnih teles. Tudi v tem primeru tako odločitev utemeljujemo na 

določilih poslovnika, in sicer njegovega 48. člena, ki pravi: 

 

(1) S sklicem seje delovnega telesa se članom najkasneje štirinajst dni pred dnem, 

določenim za sejo, pošlje predlog dnevnega reda, morebitno mnenje vlade, kadar ni 

predlagateljica, mnenje zakonodajno-pravne službe in morebitna mnenja 

zainteresirane javnosti. 
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(2) V nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v krajšem roku po 

sklepu državnega zbora ali kolegija, na zahtevo tretjine članov delovnega telesa ali 

poslanske skupine oziroma po odločitvi predsednika delovnega telesa.  

 

Razlika med rednimi in nujnimi sejami delovnih teles je torej v tem, da so v primeru 

rednih sej roki in drugi postopki določeni normativno, medtem ko je nujni postopek 

možen le z izraženo voljo poslancev, procedure pa se v tem primeru uklonijo njihovi 

volji. Temeljni interes te analize usmerjen v vabljenje zainteresiranih javnosti, te pa so 

(kar bomo sicer pokazali v razdelku o intervjujih s sekretarkami delovnih teles) med 

drugimi kriteriji določene s tem, ali so v zakonodajni postopek uradno prispevale 

pismene pripombe. V primeru rednih sej in rednega zakonodajnega postopka je to, ali 

bo posamezna »zainteresirana javnost« vložila pripombe odvisno predvsem od tega, v 

kakšni meri je seznanjena z zakonodajnim postopkom in pa seveda z zakonskimi 

predlogi, ki jih v določenem trenutku obravnava Državni zbor. Podobno sicer velja 

tudi za nujni postopek, kjer pa so procedure v veliki meri odvisne od odločitev 

poslancev, kar sodelovanje javnosti gotovo otežuje. Ker te odločitve gotovo niso enake 

za vsako nujno sejo, so pogoji za dostop javnosti na seje različne, kar onemogoča 

ustrezno primerjavo. Veljavno je torej mogoče primerjati le redne seje, in sicer tako 

med posameznimi analiziranimi delovnimi telesi kot med delovnimi telesi v različnih 

mandatnih obdobjih.  

 

Tretji kriterij, po katerem smo omejili raziskovalni vzorec, je bil, da smo v nabor 

delovnih teles vključili le »odbore«, ne pa tudi stalnih in preiskovalnih komisij. Za to 

smo se odločili, ker so odbori Državnega zbora tisti, ki praviloma korespondirajo z 

ministrstvi v vladi kot pretežnimi predlagatelji zakonov in njihovo delo je v največji 

meri povezano z zakonodajnim postopkom, v katerem nas sodelovanje 

»zainteresiranih javnosti« prav posebej zanima. 
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Graf 1:Redne seje odborov Državnega zbora v analiziranem obdobju (september 2002 – marec 2006). 

 

V tako zamejenem vzorcu smo zajeli sklice 393 rednih sej delovnih teles, od tega 

198 iz tretjega sklica in 195 iz četrtega sklica Državnega zbora. Na grafu 1 je 
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prikazano, koliko rednih sej posameznega delovnega telesa je bilo sklicanih v obeh 

obdobjih. Iz grafa je tudi razvidno, da se sestava delovnih teles po področjih v enem in 

drugem obdobju nekoliko razlikuje, in v tem sledi spremembam v strukturi vladnih 

ministrstev. Medtem ko je bilo v aktualnem sklicu Državnega zbora oblikovanih 14 

odborov, jih je bilo v prejšnjem sklicu zgolj 10. 7 odborov je bilo sklicanih v obeh 

mandatnih obdobjih: to so odbor za notranjo politiko (ki se je sicer preimenoval v 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje), Odbor za zunanjo politiko, 

Odbor za obrambo, Odbor za finance in monetarno politiko, Odbor za gospodarstvo, 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Odbor za zadeve Evropske unije. 

Pristojnosti Odbora za infrastrukturo in okolje sta v bistvu prešli na Odbora za okolje 

in prostor in za promet, Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialne zadeve in invalide 

se je razdelil na Odbora za zdravstvo ter delo, družino, socialne zadeve in invalide, 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport pa se je razdelil na Odbora za 

kulturo, šolstvo in šport ter za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj. Nov je 

Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. To primerjavo med posameznimi 

obdobji nekoliko otežuje. 

Primerjava med grafoma pokaže, da se števila rednih sej, ki jih skličejo posamezni 

odbori v enakih časovnih obdobjih nekoliko razlikujejo, kar povezujemo z obsegom 

pristojnosti in z obsegom zakonodaje v proceduri, za katero je posamezni odbor 

pristojen. Te razlike niso nenavadne. Nekoliko izstopata le Odbor za obrambo, ki ima 

najmanjše število rednih sej v obeh sklicih, in pa Odbor za zadeve Evropske unije, ki 

je redne sejah v aktualnem mandatu sklical več kot dvakrat pogosteje kot drugi odbori. 

To glede na njegovo delo, ki ni zakonodajne narave, pač pa je vezano na delovanje 

Slovenije v Evropski uniji, ne čudi. Pogoste seje določa tudi Poslovnih v prvem 

odstavku člena154.d, ki pravi, da se odbor sestane praviloma dvakrat tedensko. 

Specifično teh sej je, da so v večini zaprte za javnost, torej tudi zainteresirane javnosti. 

Odnosi z javnostmi v zadevah Evropske unije so sicer posebno področje interesa v 

naši raziskavi, ki ga bomo obdelali drugje. 
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Analizo sklicev smo opravili tako, da smo za vsakega od sklicev sej delovnih teles 

ugotavljali, kdo – kateri posamezniki in institucije – so bili vabljeni na seje odborov 

Državnega zbora. Na sejo morajo biti povabljeni predlagatelji zakona in pa vlada (če je 

predlagatelj ali ne), ob tem pa so vabljene tudi druge državne institucije in javni 

zavodi. Vabljene na seje odborov Državnega zbora, ki jih uvrščamo v splošno 

kategorijo Država, smo razdelili v naslednje kategorije: vlada, Državni zbor, Državni 

svet, predsednik republike, sodstvo, lokalne skupnosti, v to kategorijo pa smo uvrstili 

še velike javne sisteme: zdravstveno in pokojninsko zavarovalnico, kot tudi javne 

zavode. Posebej smo beležili mednarodne javnosti (veleposlanike in mednarodne 

organizacije) ter predstavnike institucij Evropske unije. 

 

Druge povabljene oziroma »zainteresirane javnosti« pa smo razdelili v naslednje 

kategorije:  

civilna družba (kamor smo šteli društva, združenja, različne »pobude«), 

gospodarstvo (predstavnike gospodarskih družb),  

zbornice (gospodarsko, obrtno,...),  

sindikati,  

univerze, raziskovalne institucije (strokovni oziroma znanstveni vidik) 

 

Dodatno smo zabeležili, ali so bili na sejo odbora izrecno povabljeni konkretni 

posamezniki, predstavniki posameznih organizacij, kot tudi primere, ko so bili vabljeni 

posamezniki, pri katerih v vabilu ni bila opredeljena nobena organizacija. 

Do sklicev sej odborov Državnega zbora smo dostopali preko njegovega spletnega 

mesta. Raziskovanje nekoliko otežuje dejstvo, da je za posamezno sejo velikokrat tudi 

po več vabil, tako za nadaljevanja daljših sej kot za prestavljene seje, obvestila o 

odpovedi sej, objavljene pa so tudi morebitne spremembe dnevnega reda. Vse to 

raziskovanje nekoliko otežuje, saj se seznami povabljenih od prvega povabila lahko 

tudi spremenijo, pogosto se podaljšajo. Poleg tega zainteresirane javnosti večkrat 

naknadno prosijo za vabilo (in ga tudi dobijo), kar pa iz samega sklica ni razvidno. 
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Zato smo se odločili, da bomo analizo opravili na prvem oziroma osnovnem vabilu na 

sejo odbora, ki po našem mnenju kaže na osnovni namen in oceno zakonodajnega 

telesa o tem, katere javnosti naj bi sodelovale na sejah delovnih teles. 

Univ erze, raziskov alne 

institucije

6,8%

Sindikati

4,4%

Civ ilna družba

9,6%

Zbornice

8,6%

Gospodarstvo

2,5%

Drugo

1,8%

Držav a

66,3%

 

Graf 2: Deleži posameznih kategorij zainteresirane javnosti vabljenih na seje delovnih teles v obeh analiziranih 
obdobjih skupaj (N=3198). Iz podatkov smo zaradi njegovega posebnega položaja izločili Odbor za zadeve EU, 
v katerem izrazito prevladujejo predstavniki države. 

 

Z grafa 2 je razvidno, da zainteresirane javnosti, ki ne sodijo v domeno države, 

predstavljajo malenkost več kot tretjino vseh povabljenih na seje odborov Državnega 

zbora. Pri tem med njimi najvišji delež dosega civilna družba, kar je glede na širino 

področij, na katerih delujejo civilnodružbene skupine, razumljivo. Za njimi so 

zbornice, kar pretežno pomeni zastopanje gospodarstva, nato univerze in raziskovalne 

institucije. 
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Graf 3: Deleži posameznih kategorij zainteresirane javnosti vabljenih na seje delovnih teles v 3. mandatnem 
obdobju (N=1816) in v 4. mandatnem obdobju (N=1382). Iz analize je izpuščen Odbor za zadeve Evropske unije 

 

Struktura povabljenih se nekoliko razlikuje po analiziranih mandatnih obdobjih. 

Medtem ko je delež nedržavnih institucij, vabljenih na seje odborov v tretjem 

mandatnem obdobju znašal 31,1 odstotka, v analiziranem obdobju četrtega 

mandatnega obdobja znašal že 37 odstotkov. Nekoliko se je sicer zmanjšal delež 

civilnodružbenih organizacij, povečal pa se je delež univerz in raziskovalnih institucij 

in pa sindikatov. Razumljivo se je povečal delež povabljenih predstavnikov Evropske 

unije. 

 

V povprečju so bile na vsako redno sejo odborov Državnega zbora (izvzemši seje 

Odbora za zadeve EU) povabljene 3 institucije, ki ne sodijo v domeno države. 

Bistvene razlike med mandatoma nismo zaznali, v tretjem mandatnem obdobju je bilo 

na vsako redno sejo povabljenih 2,8 takšnih institucij, v četrtem pa 3,2. 

Skupaj je bilo v celotnem analiziranem obdobju na redne seje odborov Državnega 

zbora povabljenih 297 različnih organizacij, največ civilnodružbenih (139), nato 40 

različnih gospodarskih družb, 39 zborničnih organizacij 33 univerz in drugih 
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raziskovalnih institucij, 27 sindikatov in 13 javnih zavodov. 9 organizacij smo uvrstili 

pod naziv drugo. 

Odbori v III. mandatnem obdobju 

Na 198 analiziranih sej v tretjem mandatnem obdobju je bilo skupaj 1894 

povabljenih, od tega je 543 povabljencev iz kategorij, ki ne sodijo v domeno države. 

Največje število slednjih so povabili v odboru za zdravstvo, delo, družino, socialne 

zadeve in invalide, namreč kar 142, veliko so jih povabili tudi v odborih za kulturo, 

šolstvo, mladino, znanost in šport ter v odboru za infrastrukturo in okolje (102 in 119). 

Na grafu 4 je prikazano, kakšen delež »nedržavnih« povabljencev smo ugotovili za 

posamezne odbore. Izkaže se, da so bile zainteresirane javnosti, ki ne sodijo v domeno 

državne oblasti, vabljene na seje vseh odborov, razen Odborov za zunanje zadeve in 

zadeve Evropske unije. V dveh od že omenjenih odborov z visokim številom vabljenih 

zainteresiranih javnosti, delež le teh presega 50 odstotkov, v polovici odborov ta delež 

presega tretjino. Podatki pokažejo, da je bilo največ zainteresiranih javnosti vabljenih 

na odbora, ki so zadolžen za teme s področja socialne, zdravstvene, izobraževalne in 

kulturne politike, medtem ko naslednjo skupino tvorijo odbori z bolj na ekonomske 

vidike vezanimi temami. V tretji skupini sta »državni temi« notranje in obrambne 

politike, ki pa vendarle dosežeta petinski delež vabljenih iz institucij, ki niso vezane na 

državo. Nekoliko manj vabljenih je bilo na odboru za finance in monetarno politiko. 
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Graf 4: Deleži posameznih kategorij povabljencev po odborih v tretjem mandatnem obdobju (N=1894). 

 

Podrobnejši pogled pokaže, da javnosti posameznih delovnih teles med seboj 

(logično) razlikujejo. Tako pri Odboru za zdravstvo, delo, družino, socialne zadeve in 

invalide zasledimo visok delež civilne družbe, medtem ko pri Odboru za kulturo, 

šolstvo, mladino, znanost in šport visok delež v primerjavi z drugimi dosežejo 

univerze oziroma raziskovalne institucije, ki pa pravzaprav sodijo v domeno delovanja 

odborov in ne nastopajo v vlogi strokovne javnosti, kot to za to kategorijo velja pri 

delu drugih odborov. Prisotnost sindikatov je nekoliko bolj izrazita v Odboru za 

kulturo, medtem ko so k sejam drugih dveh odborov več vabili zbornične organizacije. 

Gospodarske družbe so bile v večji meri kot pri drugih dveh odborih vabljene na redne 

seje Odbora za infrastrukturo in okolje. 
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Graf 5:Podrobnejša struktura vabljenih – trije odbori z največjim deležem zainteresirane javnosti, ki ni vezana na 
državo v tretjem mandatnem obdobju. 

 

Pomemben je tudi podatek, koliko organizacij, ki ne sodijo v domeno države, je bilo 

povabljenih na posamezno sejo odbora, ki ga ilustrira graf 6, na katerem je prikazano, 

koliko takih povabljencev je bilo povprečno na eni seji odbora. Od povprečja, ki je za 

tretje mandatno obdobje znašlo 2,8 takšnih vabil na posamezno sejo, najbolj odstopajo 

odbori, ki smo jih posebej izpostavili že na grafu 5, medtem ko se odbori za 

gospodarstvo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in za notranjo politiko gibljejo 

okoli povprečja. Nedržavne organizacije so bile manj vabljene na seje Odbora za 

obrambo in Odbora za finance in monetarno politiko, ter skorajda nikoli na seje odbora 

za zunanjo politiko. 

Podatki kažejo na to, da je največ zainteresiranih javnosti v tretjem mandatnem 

obdobju sodelovalo na rednih sejah tistih odborov, za katere bi lahko rekli, da je 

njihovo najširše področje socialna država oziroma delovanje javnih servisov, kar je 

gotovo povezano tudi z razširjenostjo civilnodružbenih pobud na tem področju, hkrati 

pa so to področja, ki neposredno zadevajo kar najširše sloje prebivalstva. Naslednja 

skupino odborov po številu vabljenih bi lahko imenovali gospodarsko, ki vključuje 
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tako kmetijstvo kot gospodarstvo, med njima je Odbor za infrastrukturo in okolje, za 

katere lahko rečemo, da je prehoden: če infrastrukturo razumemo v bolj gospodarskem 

smislu, so okoljske teme v večji meri vezane na trajnostne vidike družbenega razvoja. 

Ta prehodnost se lepo vidi na grafu 5, saj so v ta odbor v relativno visokih deležih 

vabili tako civilno družbo na eni, kot zbornične organizacije in gospodarske družbe na 

drugi strani. V vmesni gospodarski skupini je vabljenih nekoliko manj, vendar lahko 

rečemo, da so vabljeni redno. 

Tretjo skupino odborov bi lahko poimenovali »državotvorni«: notranja , zunanja, 

obrabna politika, in javne finance. Med temi je nekoliko več povabljenih »nedržavnih« 

organizacij le na odbor za notranjo politiko, medtem ko ostali trije odbori precej 

zaostajajo za povprečjem. O zadevah v pristojnosti teh odborov se torej razpravlja 

predvsem znotraj političnih in državnih organizacij. 

Poseben in ločen primer je odbor za zadeve Evropske unije, ki v tretjem mandatnem 

obdobju na svojih 6 rednih sej ni povabil nobene nedržavne organizacije Odbor ima 

sicer specifične naloge in funkcije, ki ga postavljajo v specifičen položaj nasproti 

drugim odborom, saj je pri svojem delu na specifičen način normativno povezan z 

vlado (Zakon o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v 

zadevah Evropske unije), njegovo javno delovanja pa je pravilo omejeno, seje so za 

javnost večinoma zaprte. 
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Graf 6: Povprečno število povabljenih »nedržavnih« organizacij na redne seje posameznih odborov v tretjem 
mandatnem  obdobju. Na odbor za zadeve Evropske unije niso povabili nobene take organizacije, zato ni 
prikazan. 

 

Z analizo vabil na redne seje odborov Državnega zbora nismo pridobili zgolj 

podatkov o tem, koliko povabil so dobile zainteresirane in ne na državne institucije 

vezane javnosti, pač pa nas je zanimalo tudi, kako širok je bil nabor povabljencev. Kot 

smo že navedli, je bilo v vsem analiziranem obdobju skupaj na redne seje odborov 

Državnega zbora povabljenih 297 različnih organizacij. V analiziranem obdobju 3. 

sklica Državnega zbora je bilo na povabljenih 182 različnih organizacij. Na grafu 7 so 

prikazani podatki o tem, koliko organizacij je bilo povabljeno zgolj na eno sejo, in 

koliko jih je bilo povabljenih po večkrat. 

Izkaže se, da je bilo skoraj 59 odstotkov organizacij povabljenih več kot na eno 

redno sejo odborov državnega zbora, nekaj več kot polovico na dve do največ pet sej. 

Po drugi strani pa je organizacij, ki bi bile povabljene na več kot pet sej malo, skupaj 

le 17. 
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Graf 7: Število »nedržavnih«organizacij glede na število vabil na seje državnega zbora v analiziranem obdobju 
tretjega mandata. 

 

Na grafu 8 so prikazane organizacije, ki so bile na redne seje odborov Državnega 

zbora v analiziranem obdobju tretjega mandata povabljene več kot deset krat. Pregled 

pokaže, da so stalnica na odborih predvsem tri največje zbornične organizacije, 

prominentno mesto pa zasedata tudi univerzi v Ljubljani in v Mariboru. GZS oziroma 

njene sekcije je bila redno vabljena na seje odbora za gospodarstvo. Zaradi svoje 

notranje členitve je tako prejela 26 vabil na 22 sej tega odbora. Drug odbor, kamor je 

bila pogosto vabljena je bil odbor za infrastrukturo. Podobni mesti udeležbe veljata 

tudi za obrtno zbornico. Univerzi v Ljubljani in Mariboru sta bili v večini primerov 

vabljeni na seje odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport, torej kot 

predstavnici visokega šolstva, njuni predstavniki pa so se v več drugih odborih 

pojavljali kot strokovnjaki za posamezna področja, kar pa v večji meri drži za 

ljubljansko kot mariborsko univerzo. Tudi pogostost pojavljanja Sindikata vzgoje, 

izobraževanje in znanosti Slovenije – SVIZ je izrazita zaradi vabil z odbora za kulturo. 
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Graf 8: Organizacije izven domene države, ki so bile redne sej odborov v analiziranem obdobju tretjega mandata 
vabljene več kot desetkrat. 

 

Medtem ko graf 6 prikazuje podatke o številu povabljenih na posamezno sejo, pa ti 

podatki malo povedo o tem, kakšen je spekter vabljenih organizacij, torej koliko 

različnih institucij, ki ne sodijo v domeno države, vabijo različni odbori. Zato so na 

grafu 9 prikazani podatki o številu različnih organizacij, ki so bile v tretjem 

mandatnem obdobju povabljene na seje posameznih odborov. Vrstni red odborov je tu 

nekoliko drugačen kot na grafu 6, kar kaže na določene razlike med odbori. Na prvem 

mestu je sicer odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide, kar 

pomeni, da je ta odbor v tretjem mandatnem obdobju po eni strani vabil veliko 

organizacij na posamezno sejo, po drugi strani pa je tudi v obče vabil široko paleto 

organizacij (kar sicer povezujemo tudi s širino obravnavane tematike na tem odboru). 

Po drugi strani pa lahko za odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport trdimo, 

da je sicer na seje vabil povprečno večje število organizacij, da pa je bil njihov nabor 

bolj kot v primeru prej omenjenega odbora omejen. Širok nabor vabljenih organizacij 

smo zaznali tudi v primeru odbora za infrastrukturo in okolje, ki je bil po povprečnem 

številu povabljenih organizacij na sejo na tretjem mestu, po naboru organizacij pa se je 

znašel na drugem, vendar z relativno veliko razliko pred tretjim mestom. Višje kot na 

grafu 6 se je znašel tudi odbor za notranjo politiko. Sicer pa graf 9 potrjuje opažanje, 

da so organizacije, ki ne sodijo v domeno države v večji meri in tudi bolj na široko 
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vabljene na seje tistih odborov, katerih delovna področja se v najbolj neposrednem 

oziroma konkretnem smislu dotikajo življenjskih problemov posameznikov, ožji pa je 

nabor v odborih »državotvorne narave«. 
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Graf 9: Število različnih »nedržavnih« organizacij, povabljenih na redne seje posameznih odborov Državnega 
zbora v analiziranem obdobju tretjega mandata. 

 

Širše od analize dela odborov Državnega zbora se nakazuje vprašanje razumevanja 

delovanja in vloge civilne družbe, kot jo lahko razberemo iz tukaj prikazanih 

raziskovalnih podatkov. Pri tem ne gre zgolj za načine vključevanja oziroma 

pripuščanja civilne družbe k delu Državnega zbora, ampak tudi za razumevanje vloge 

civilne družbe s strani nje same. Kot smo namreč že povedali, so »nedržavne« 

organizacije na seje odborov Državnega zbora vabljene tako na povabilo odbora kot na 

podlagi izkazanega interesa, torej pisno posredovanih pripomb na zakonski predlog. Iz 

tega lahko sklepamo, da so na področjih, kjer je sodelovanje med odbori Državnega 

zbora in civilno družno veliko – torej na področjih, ki smo jih opredelili kot socialno 

državo in delovanje javnih servisov (kot tudi okoljske politike) tudi civilnodružbene 

oziroma »nedržavne« organizacije bolj aktivne. Hkrati lahko sklepamo, da politične 

institucije na pomembnih »državotvornih« področjih nimajo ustreznih 
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civilnodružbenih partnerjev, ki bi jih lahko vključili v procese posvetovanja oziroma 

da so ta področja morebiti razumljena kot ekskluzivna domena državnih institucij, za 

katera se zdi, kot da zainteresiranih javnosti sploh ne more biti. V prvem primeru gre 

za problem ozkega razumevanja delovanja civilne družbe s stališča nje same, vezane 

na konkretno – torej na konkretizirane, specifične in ozke probleme posameznikov in 

skupin, v drugem pa za ekskluzivističen odnos političnih elit do urejanja nekaterih 

družbenih vprašanj. Medtem ko je prvi problem zadeva civilne družbe oziroma 

njenega razvoja (kar je sicer tudi vprašanje za politično oblast), pa drugi problem 

neposredno zadeva delovanje Državnega zbora in njegove bolj ali manj proaktivne 

vloge v vključevanju državljanov in družbenih skupin v svoje delovanje.  

Odbori v 4. mandatnem obdobju 

V četrtem mandatnem obdobju se je do druge polovice marca 2006, ko smo 

zaključili analizo, 14 odborov Državnega zbora sestalo na 195 rednih sejah. Največ 

sej, je v obdobju od konstituiranja 4. sklica Državnega zbora opravil Odbor za zadeve 

Evropske unije, namreč kar 42, kar je rezultat posebnega položaja in statusa tega 

odbora, kot je določen v Poslovniku, s katerim se bomo posebej ukvarjali v okviru 

strategij odnosov z javnostmi na področju evropskih zadev. To veliko število torej na 

tem mestu izpostavljamo, ga pa v nadaljnji analizi zaradi njegovega posebnega 

položaja tudi izločamo. Drugih 13 odborov je opravilo med 4 in 18 sej. Najmanj 

rednih sej je v obravnavanem obdobju četrtega sklica opravil Odbor za obrambo, 

največ pa Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje. Povprečno so odbori 

Državnega zbora brez Odbora za zadeve Evropske unije v analiziranem obdobju 

opravili 11,8 seje. Zaradi tega je treba opozoriti, da se je do konca analize nabralo 

relativno nizko število sej, kar pomeni, da je statistika za obdobje četrtega mandata, 

sploh ko govorimo o posameznih odborih nekoliko manj zanesljiva, saj lahko že večje 

število povabljenih nedržavnih institucij na eno samo sejo v relativno veliki meri 

izkrivi splošni rezultat. 
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Na 195 sej je bilo povabljenih 1959 institucij oziroma posameznikov, ki jih 

predstavljajo, od tega 488 takih, ki ne sodijo v domeno države oziroma državnih 

institucij. Največje število slednjih smo našteli v vabilih Odbora za visoko šolstvo, 

znanost in tehnološki razvoj (115), večje število povabljenih iz teh kategorij smo 

našteli tudi na vabilih Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide (83). Na 

grafu 10 je prikazano razmerje med povabljenci  na seje, ki sodijo v domeno države in 

tistimi, ki so »nedržavni«. Gledano po vseh odborih v četrtem mandatnem obdobju, je 

bilo »nedržavnih« povabljencev 24,9 odstotka, v kar pa so všteta tudi vabila na seje 

odbora za zadeve Evropske unije, ki to sliko zaradi zelo velikega števila sej, na katere 

so ob tem večinoma vabljeni zgolj predstavniki države in EU, močno popači. Če 

namreč ta odbor izločimo iz analize, kar je glede na njegov specifični položaj, o 

katerem bomo še spregovorili in ki tudi neposredno vpliva na strukturo povabljenih 

(seje so večinoma zaprte za javnost), upravičeno, pridemo do podatka, da je bil delež 

»nedržavnih« institucij povabljenih na seje odborov Državnega zbora v aktualnem 

mandatu kar 35 odstotkov vseh povabljenih. V tretjem mandatnem obdobju »vpliv« 

Odbora za zadeve Evropske zadeve na ta delež ni bil tako visok, če ga izločimo, se 

delež nedržavnih organizacij poveča s 28,7 na 29,9 odstotka. Vseeno pa lahko za prvo 

leto delovanja četrtega sklica Državnega zbora sklenemo, da se je delež povabljenih 

nedržavnih organizacij na seje odborov nekoliko povečal. 

Na grafu 10 je prikazano, kakšen delež »nedržavnih«povabljencev smo izmerili po 

posameznih odborih. Nad 50 odstotne deleže takih organizacij smo izmerili pri treh 

odborih, in sicer pri Odboru za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, Odboru za 

delo, družino, socialen zadeve in invalide in Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. V primerjavi z mandatom prej, smo višji delež »nedržavnih« organizacij 

zasledili v Odboru za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, ki je v tem mandatu 

ob Odboru za kulturo, šolstvo in šport (sledeč spremembam v vladnih resorjih) nastal 

iz Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport. V tem odboru smo izmerili, 

da je bilo kar preko 80 odstotkov povabljenih iz organizacij, ki jih lahko imenujemo 

»nedržavne«. Delitev odbora iz tretjega mandata je zanimiva tudi s stališča dejstva, da 
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pa je delež nedržavnih organizacij v Odboru za kulturo zgolj povprečen, 35 odstoten, 

kar napeljuje na razmišljanje, kako taka razlika nastane. Enotni Odbor za kulturo iz 

tretjega mandata je namreč dosegal 50 odstotni delež povabljenih nedržavnih 

organizacij. Podobno lahko opazimo tudi pri drugem razdeljenem Odboru iz tretjega 

mandata, namreč Odboru za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide, 

kjer lahko pri novem Odboru za zdravstvo zasledimo le nekoliko nadpovprečen delež 

povabljenih »nedržavnih« organizacij, medtem ko je ta delež pri Odboru za delo, 

družino, socialne zadeve in invalide še večji, kot je bil v starem odboru, namreč skoraj 

59 odstoten. Slednjo razliko lažje pojasnimo, saj gre pri Odboru za delo za širok nabor 

problematik in polj delovanja, medtem ko gre pri zdravstvu za eno, čeprav 

kompleksno problematiko. Pri delitvi Odbora za kulturo pa tega argumenta ne moremo 

uporabiti, saj je nabor področij aktualnega Odbora za kulturo načeloma širši od 

Odbora za visoko šolstvo, saj vključuje tako medije, šolstvo, (osnovno in srednje), 

kulturo in šport. Te razlike štejemo za indic, da je obseg sodelovanj nedržavnih 

institucij v delu odborov Državnega zbora odvisen od bolj kompleksnih faktorjev, kot 

je tematsko področje, ki sodi v pristojnosti odbora. Ne smemo namreč pozabiti, da o 

povabljencih odloča predsednik odbora in da je to potemtakem politična odločitev. 

Posebej moramo pokomentirati visok delež povabljenih »nedržavnih« organizacij k 

delu Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki pa je rezultat dejstva, da je bilo 

na seje tega odbora nasploh povabljeno nizko število tako državnih kot »nedržavnih« 

organizacij. Povprečno je bilo na redno sejo tega odbora povabljenih 2,6 nedržavnih 

organizacij in torej tudi podobno število državnih, pri čemer sta tako rekoč na vsako 

sejo tega odbora povabljena Sindikat kmetov in Kmetijsko gozdarska zbornica. 
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Graf 10: Deleži posameznih kategorij povabljencev po odborih v tretjem mandatnem obdobju (N=1959). 

 

V četrtem mandatnem obdobju je delitev na odbore, katerih pristojnost je »socialna 

država in javni servisi«, »gospodarstvo« in na »državotvorne odbore« nekoliko bolj 

zabrisana, vendar pogled na graf 10 pokaže, da je v temeljnih obrisih še vedno 

ohranjena. 

Primerjava odborov z največjim deležem nedržavnih organizacij (graf 11) logično 

pokaže na precejšnjo razliko strukturi povabljenih, ki je vezana na različni družbeni 

področji obravnave. Tako ne preseneča, da se vabljene organizacije pri Odboru za 

visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj v veliki meri koncentrirajo med 

univerzami oziroma raziskovalnimi institucijami, medtem ko je pri Odboru za delo 
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razpršenost precej večja, z velikim deležem sindikalnih organizacij, ki jim sledi civilna 

družba in nato še zbornice. 
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Graf 11: Podrobnejša struktura vabljenih – dva odbora z največjim deležem zainteresirane javnosti, ki ni vezana 
na državo v četrtem mandatnem obdobju. 

 

Povprečno število organizacij povabljenih na redno sej odbora Državnega zbora in 

ki ne sodijo v domeno države, se je v primerjavi s tretjim mandatnim obdobjem 

nekoliko povečalo, in sicer z 2,7 na 3,2. Graf 12 prikazuje, kakšno je bilo povprečno 

število povabljenih »nedržavnih« organizacij na posamezno sejo po odborih. Izrazito 

veliko smo jih zabeležili pri Odboru za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj. 

Podrobnejši pregled pokaže, da so na seje tega odbora vabili predstavnike različnih 

Univerz, in sicer večinoma po fakultetah, ki jih sestavljajo, kar množi število 

povabljencev. Večkrat so povabili tudi širok nabor raziskovalnih inštitutov.  
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Graf 12: Povprečno število različnih »nedržavnih« organizacij, povabljenih na posamezno redno sejo odborov 
Državnega zbora v analiziranem obdobju četrtega mandata. 

 

Število povabljenih »nedržavnih« organizacij na posamezno sejo Odbora za delo, 

družino, socialne zadeve in invalide je le malo manjše od števila povabljenih v ta 

odbor v tretjem mandatu, ki pa je takrat pokrival tudi za zdravstveno politiko, novi 

Odbor za zdravstvo pa se po tem kazalcu giblje v povprečju. Enako velja za Odbor za 

kulturo, ki pa v nasprotju z Odborom za zdravstvo »skrbi« za večje število različnih 

področij, zato lahko ocenimo, da je glede na Odbor za kulturo iz tretjega mandata, ki 

pa je skrbel tudi za področje znanosti oziroma visokega šolstva, število vabljenih 

»nedržavnih« organizacij tu nekoliko upadlo. Nekaj večje povprečno število 

povabljencev na redno sejo smo zaznali pri Odboru za gospodarstvo, kot tudi pri 

odboru, ki se ukvarja z okoljskimi temami, medtem ko novi Odbor za promet v tem 

pogledu z 1,6 povabljene »nedržavne« organizacije še nekoliko zaostaja. Podobno 

lahko rečemo za nov Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Ugotovitev, 

da »nedržavne« organizacije v večji meri sodelujejo na sejah tistih odborov, ki 
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pokrivajo področja socialne politike oziroma javnih servisov, se pri tem indikatorju v 

večji meri potrjuje, medtem ko so »gospodarski« odbori v tem mandatu bolj razpršeni. 

Zbrani podatki za redne seje odborov Državnega zbora v četrtem mandatu so 

pokazali, da sodelovanje »nedržavnih« organizacij pri delu zakonodajnega telesa 

povečuje, na kar kaže predvsem podatek o številu povabljenih organizacij na eno sejo. 

Graf 13 pa pokaže tudi, da je bilo v tem mandatu na seje povabljenih več različnih 

organizacij kot v tretjem. Medtem ko smo jih v tretjem našteli 182, smo jih v krajšem 

obdobju četrtega mandata in tudi na manjšem številu sej (zaradi navedenih razlogov iz 

analize izločamo Odbor za zadeve Evropske unije) našteli že 189. Mandata se, kot 

kažeta analizirani obdobji razlikujeta tudi po tem, da v četrtem prevladujejo 

organizacije, ki so bile na redno sejo odborov Državnega zbora povabljene po enkrat, 

medtem ko so v tretjem mandatnem obdobju prevladovale tiste, ki so bile povabljene 

od 2 do 5 krat. Ta razmerja so sicer povezana s krajšim analiziranim obdobjem v 

četrtem mandatu, vendar lahko na tem mestu zastavimo tudi domnevo, da je širši 

nabor povabljenih povezan tudi z bolj diferenciranimi delovnimi področji odborov. 

Število organizacij, ki so bile povabljene pogosto, je v obeh analiziranih obdobjih 

enako. 
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Graf 13: Število »nedržavnih«organizacij glede na število vabil na seje državnega zbora v analiziranem obdobju 
četrtega mandata. 

 

Primerjava najpogosteje povabljenih organizacij na redne seje delovnih teles 

Državnega zbora v obeh analiziranih obdobjih oziroma mandatih kaže na malo razlik. 

Obema »starima« univerzama se je pridružila Univerza na Primorskem, vendar za vse 
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tri velja, da so bili njihovi predstavniki vabljeni po ključu fakultet. Iz seznama je 

izpadla RTV Slovenija, nanj pa se je uvrstilo Združenje Občin Slovenije. Podrobnejši 

pregled pokaže, da tako zbornici kot sindikat vabijo k delu različnih odborov, čeprav 

pri vseh en (»matični«) odbor nekoliko prevladuje (Odbor za gospodarstvo oziroma 

Odbor za kulturo). Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem sta bili vabljeni 

skoraj izključno na seje Odbora za visoko šolstvo, medtem ko so bili predstavniki 

ljubljanske univerze vabljeni bolj razpršeno, in sicer kot strokovnjaki za posamezna 

področja. Združenje občin Slovenije je sicer večino vabil dobilo na seje »matičnega« 

Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, vendar se brez vabil drugih 

odborov na to lestvico ne bi uvrstilo. 
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Graf 14: Organizacije izven domene države, ki so bile redne sej odborov v analiziranem obdobju četrtega 
mandata vabljene več kot desetkrat. 

 

Na vrhu odborov Državnega zbora, ki na svoje redne seje vabijo največje število 

zainteresiranih javnosti, se je tudi v četrtem mandatnem obdobju znašel Odbor za delo, 

družino, socialne zadeve in invalide, in to kljub temu, da ima področje zdravstva tem 

mandatu svoj poseben odbor. Rečemo lahko, da sta Odbor za notranjo politiko in 

»okoljski« odbor zamenjala mesti – prvi ohranja število različnih vabljenih 

organizacij, slednji je v aktualnem sklicu Državnega zbora ločen od Odbora za promet, 

tako da zmanjšano število različnih organizacij (pri čemer pa moramo tako kot pri 
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vseh upoštevati krajše analizirano obdobje) ni nepričakovano. Podobno velja za 

odbora, ki pokrivata pristojnosti Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport. 

Večje število različnih povabljenih organizacij smo zasledili tudi v vabilih na redne 

seje Odbora za obrambo, in to kljub njihovemu nizkemu številu. 
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Graf 15: Število različnih »nedržavnih« organizacij, povabljenih na redne seje posameznih odborov Državnega 
zbora v analiziranem obdobju četrtega mandata. 

 

*** 

 

Primerjava med obema sklicema Državnega zbora, katerih pokaže, da je vabljenje 

različnih »nedržavnih« organizacij na seje odborov ustaljena praksa. Ugotovimo 

lahko, da je vabljenje teh institucij ustaljena in redna praksa, kot tudi, da je število 

povabljenih organizacij relativno visoko – skupaj v obeh analiziranih obdobjih 297. To 

kaže na to, da Državni zbor pri vabljenju civilne družbe in drugih interesnih skupin 

deluje vključujoče. Po drugi strani je seznam organizacij, ki so po večkrat povabljene 
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na seje in so tako rekoč stalne gostje, relativno ozek, med mandatnima obdobjema tudi 

nismo zaznali bistvenih razlik. 

Poudariti je treba, da vabljenje zainteresiranih javnosti na seje odborov Državnega 

zbora še ne pomeni, da se jih povabljeni tudi udeležijo. Iz poročila o delu Državnega 

zbora v prvem letu četrtega mandatnega obdobja povzemamo podatek, da se je vseh 

sej delovnih teles Državnega zbora do konca decembra 2005 udeležilo 218 

predstavnikov zainteresirane javnosti (2006: 43). Po naših podatkih, je bilo v istem 

obdobju samo na redne seje odborov (in to so zgolj podatki iz javno objavljenih 

sklicev, ne pa tudi o naknadno poslanih vabilih) povabljenih 348 organizacij in 

njihovih predstavnikov, kar pomeni, da je bil odziv na vabila relativno slab. 

Čeprav smo obdelali celotno obdobje veljavnosti sedanjega poslovnika Državnega 

zbora, je to obdobje vendarle nekoliko prekratko, da bi lahko zatrdno sklepali o 

trendih, vendar pa primerjava med obdobjema obeh sklicev nakazuje, da so 

zainteresirane javnosti v vse večji meri vabljene k delu delovnih teles Državnega 

zbora. Vsekakor pa bi bilo smiselno stanje na tem področju spremljati še naprej. 

Za odnose z javnostmi Državnega zbora so zainteresirane javnosti, ki sodelujejo v 

delu delovnih teles izjemno pomembne, saj v tem sodelovanju lahko govorimo o 

uresničeni komponenti aktivnega državljanstva, ki ji tu dajemo največji poudarek, 

namreč posvetovanju. Vprašanj, ki se okoli tega segmenta odnosov z javnostmi 

Državnega zbora vendarle odpirajo, pa je več: 

– Kako aktivna je vloga Državnega zbora pri iskanju sogovornikov? 

– V kakšni meri imajo posamezni državljani možnost sodelovati v 

zakonodajnem procesu na opisane načine? 

– Kako izkoristiti sodobne komunikacijske kanale in v večji meri odpreti 

delo Državnega zbora? 

 

Nekaj odgovorov na ta vprašanja bo poskušal ponuditi naslednji razdelek, v katerem 

obravnavamo in analiziramo intervjuje s sekretarkami izbranih delovnih teles. 
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Intervjuji s sekretarkami delovnih teles 

V sklopu analize različnih poti komuniciranja Državnega zbora z različnimi 

javnostmi smo kot točko, ki ji namenjamo posebno pozornost, identificirali delovna 

telesa Državnega zbora. Poleg argumenta o možnosti posvetovanja v delovnih telesih, 

ki se nanaša predvsem na razmisleke o spodbujanju aktivnega državljanstva, so 

delovna telesa tudi prostor odnosov z obema drugima vejama oblasti – izvršno tako v 

vlogi predlagatelja zakonov kot instance, ki mora k drugim predlaganim zakonom 

podati svoje mnenje, in pa tudi odnosov s sodno vejo oblasti, v kolikor gre za 

predloge, ki zadevajo njeno delovanje. Odnosi seveda niso omejeni na vlado in 

ministrstva, ampak so vanj zajete vse državne institucije, represivni aparat, pa tudi 

institucije na nižjih – lokalnih nivojih oblasti. Prvi Odstavek 45. člena Poslovnika 

določa pravico delovnega telesa, da »lahko v okviru svojega delovnega področja 

zahteva od vlade in drugih državnih organov ter javnih zavodov, javnih podjetij in 

javnih skladov, katerih ustanoviteljica je država, pojasnila in podatke, ki jih potrebuje 

pri opravljanju svojih nalog.« Delovna telesa komunicirajo tudi z mediji. 

 

Za informantke o delu posameznih odborov smo izbrali njihove sekretarke, torej 

strokovne delavke v Državnem zboru. Prvi argument za to je, da imajo pregled nad 

celotnim delom odbora, skupaj s številnimi administrativnimi opravili, ki jih, tako 

sklepamo, predsednik odbora in poslanci slabše poznajo. Drugič, podrobno in s 

strokovne plati poznajo zakonodajne postopke. Tretjič, imajo lahko izkušnje z delom v 

odborih več sklicev Državnega zbora in torej lahko komentirajo morebitne spremembe 

v delovanju na posameznih področjih in v različnih kontekstih, tako kar se tematskega 

področja delovnega telesa tiče, kot glede njegove sestave oziroma politične pripadnosti 

predsednika odbora. Predsednik odbora pa je dejansko tisti, ki vodi in odloča o 

njegovem delovanju in odbor tudi zastopa v javnosti. 
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Intervjuji so strukturirani okoli nekaterih tem, ki so predmet naše raziskave. Najprej 

je tu tema odnosov Državnega zbora z drugimi institucijami države, predvsem z vlado 

kot običajno predlagateljico zakonodaje. Drug tematski sklop se nanaša na odnose 

zakonodajnega telesa z mednarodnimi organizacijami in z institucijami Evropske 

unije. V tretjem sklopu so predmet pogovora organizacije (civilna družba in interesne 

skupine), ki so vabljene na seje odborov in s katerimi se delovno telo posvetuje v 

postopku priprave zakona za sprejem. V ta sklop sodi tudi tema instrumenta javne 

predstavitve mnenj. Naslednji sklop se je dotaknil neposrednega komuniciranja 

državljanov z delovnimi telesi, tako vsebine tega komuniciranja, kot načinov 

obravnave teh dopisov, lotil pa se je tudi vprašanja odpiranja novih možnosti 

komuniciranja za državljane. V peti sklop smo umestili vprašanja o komuniciranju z 

mediji oziroma novinarji in pa vprašanja o sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi 

na teh področjih. 

 

Omenjene sklope smo ubesedili v okvirnem in vnaprej pripravljenem vprašalniku, 

ki pa ga nismo uporabljali v strogo strukturiranem smislu, saj smo ga na podlagi 

nekaterih informacij, ki smo jih pridobili v posameznih intervjujih, dopolnili s 

posameznimi podvprašanji, pogovor pa je tudi nasploh potekal nestrukturirano. 

Vprašalnik je bil zastavljen takole: 

 

1. Odnosi in sodelovanje z drugimi državnimi institucijami, predvsem z vlado pri 

oblikovanju zakonodaje: 

– Zanimalo nas je, katere kanale uporabljajo delovna telesa oziroma njihove 

strokovne službe pri komunikaciji z vlado, ministrstvi oziroma njihovimi 

strokovnimi službami; 

– Vprašali smo, ali poleg formalnih kanalov komuniciranja obstajajo tudi 

neformalni in kako to komuniciranje poteka v zakonodajnem postopku. 
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– Poizvedeli smo, ali so ustaljeni kanali komuniciranja učinkoviti in ali 

omogočajo ustrezno pripravo sej delovnih teles, ali so torej informacije in 

gradiva ažurni in pravočasni. 

 

2. Obravnava evropskih zadev: 

– Na kakšen način poteka obravnava evropskih zadev? 

– Ali neposredno sodelujejo z institucijami Evropske unije? 

– Ali na sejah sodelujejo tudi predstavniki Evropske unije? 

 

3. Sodelovanje z mednarodnimi oziroma tujimi organizacijami: 

– Ali na seje kdaj povabijo predstavnike tujih ali mednarodnih institucij? 

 

4. Sodelovanje zainteresiranih javnosti na sejah odbora s poudarkom na civilni 

družbi in posameznikih: 

– Kateri posamezniki in civilnodružbene skupine so poleg predstavnikov 

vlade in državnih institucij vabljeni na seje odbora? po kakšnih »kriterij so 

izbrani« 

– Kakšni so kriteriji oziroma pogoji, na podlagi katerih jih povabijo? Kaj 

opredeljuje zainteresirano javnost? 

– Ali se državljani in civilnodružbene skupine tudi samoiniciativno 

komunicirajo z odborom oziroma njegovimi člani? Ali se ta komunikacija 

nanaša na zakonodajni postopek oziroma na zadeve, ki jih obravnava 

odbor? Koliko pa je komunikacije, ki ne sodi v pristojnost Državnega zbora 

oziroma njegovih odborov? Na kakšen način je obravnavna? 

– Katere komunikacijske kanale praviloma uporabljajo posamezniki in 

civilnodružbene skupine, ki komunicirajo z odborom? 

 

5. Raba instrumenta javne predstavitve mnenj. 
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– V katerih primerih se Odbor odloči za uporabo instituta javne predstavitve 

mnenj? 

– Kaj je značilno za vprašanja, pri katerih se odloči zanjo? 

– Prenovljena spletna stran Državnega zbora ima za namene javne 

predstavitve mnenj vzpostavljeno orodje, ki po formi spominja na spletni 

forum. Kakšne so izkušnje odbora s forumom? 

 

6. Uvedba foruma kot odprte možnosti za sodelovanje državljanov in drugih skupin 

v zakonodajnem postopku: 

– Ali menijo, da bi bilo smiselno, da lahko državljani na forumih razpravljajo 

o vsakem zakonskem predlogu? 

– Kakšne pogoje bi moral tak forum izpolnjevati (nivo jezika, kultura dialoga, 

vezanost na temo, skrb da je forum bran in viden na relevantnih mestih)? 

 

7. Novinarska vprašanja: 

– Kdo je v delovnih telesih odgovoren za odnose z mediji? 

– Ali mediji naslavljajo vprašanja na sekretarje delovnih teles?  

– Ali take poizvedbe uredijo sami, ali jih posredujejo Služb za odnose z 

javnostmi? 

 

8. Sodelovanje s Službo za odnose z javnostmi: 

– Kako poteka sodelovanje s Službo za odnose z javnostmi? 

– Ali pričakujejo od službe večjo, morda drugačno podporo pri svojem delu? 

 

Pogovore smo opravili s sekretarkami naslednjih delovnih teles: 

– Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje; 

– Odbora za zunanjo politiko; 

– Odbora za gospodarstvo; 

– Odbora za promet; 
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– Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

– Odbora za zdravstvo; 

– Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide; 

– Odbora za kulturo, šolstvo in šport. 

 

Izbira odborov, v katerih smo opravili intervjuje, utemeljujemo z bistveno 

usmerjenostjo raziskave v vprašanja aktivnega državljanstva oziroma soudeleženosti 

državljanov v zakonodajnem postopku. Z izbiro odborov smo poskušali preveriti te 

možnosti na širokem razponu družbenih področij – od zunanje in notranje politike, 

preko gospodarskih tem (kamor prištevamo tudi promet in kmetijstvo), do tem 

socialne politike in zdravstva ter šolstva in kulture. Za vsako od teh področij lahko 

trdimo, da ima svoj nabor zainteresiranih javnosti, glede na to, da posamezni odbori 

obravnavajo zadeve tudi z več različnih področij, je razumljivo, da ima posamezen 

odbor tudi več po več krogov zainteresirane javnosti. 

 

Preden se lotimo obravnave posameznih tematskih sklopov, ki smo jih obravnavali 

v intervjujih, moramo poudariti, da so – gledano v splošnem – razlike med odgovori 

majhne, sploh pri vprašanjih oziroma segmentih odnosov z različnimi javnostmi, ki 

zadevajo samo jedro dela odbora, torej pripravo amandmajev k zakonskim predlogom 

(v sodelovanju s predlagatelji) za obravnavo na sejah Državnega zbora, kjer je delo 

formalizirano tako v pravnih normah (zakonodajni postopek po Poslovniku), hkrati pa 

poteka ustaljeno v neformalnih, a utečenih praksah delovanja, ki so nastale na podlagi 

izkušenj pri vodenju zakonodajnega postopka, medtem ko razlike pri drugih tematskih 

sklopih iz našega vprašalnika, kot bomo pokazali, izvirajo predvsem iz različnih 

delovnih področij odborov in s tem povezanih javnosti. Odnosi odbora z različnimi 

javnostmi so do neke mere odvisni tudi od tega, ali je predsednik odbora iz vrst 

vladnih oziroma opozicijskih strank, prvi imajo namreč logično boljši in pogosto tudi 

neposreden vpogled v vladna koalicijska usklajevanja. 
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Predvsem zaradi te utečenosti oziroma rutine v delovanju odborov Državnega zbora 

smo se odločili, da bomo odgovore, ki smo jih dobili v posameznih delovnih telesih 

strnili po obravnavanih vprašanjih oziroma tematikah, jih združevali tam, kjer so bili 

odgovori enaki in posebej izpostavili razlike. 

 

1. Odnosi in sodelovanje z drugimi državnimi institucijami, predvsem z vlado pri 

oblikovanju zakonodaje 

 

Odgovori na ta segment vprašalnika so si bili med seboj najbolj podobni, zato na 

tem mestu nimamo ločenih odgovorov. Za vse odbore namreč velja, da se predvsem 

sodelovanje z vlado plasti v dva različna nivoja, ki ju preči še ločnica med strokovnimi 

vprašanji in pa političnimi oziroma kot je bilo večkrat povedano, vsebinskimi 

vprašanji. Govorimo lahko o formalnem in neformalnem nivoju odnosov med vlado in 

delovnimi telesi oziroma Državnim zborom. 

 

Ko govorimo o formalnih odnosih, so ti vzpostavljeni skozi pravila zakonodajnega 

postopka, ki je predpisan v poslovniku. Po njih so pristojnosti Vlade – tukaj jo 

izpostavljamo kot predlagateljico večine zakonov, ob njej sta to še Državni zbor in 

Državni svet ter 5000 volivcev – in Državnega zbora jasno ločene, pot predloga 

zakona je v poslovniku jasno začrtana. Strogo formalno gledano je zakon mogoče 

sprejeti brez drugih kot zgolj formalnih stikov med Državnim zborom in Vlado. 

Matično delovno telo se v sprejemanje zakona vključi v drugi obravnavi. Predstavniki 

predlagateljev morajo biti povabljeni na sejo delovnega telesa, v času priprave seje pa 

niso posebej predpisani nobeni drugi stiki med odborom in predlagateljem. K predlogu 

zakona strokovno pravno mnenje poda zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. 

Poslanci, poslanske skupine in zainteresirano delovno telo lahko nato k predlogu 

zakona vložijo amandmaje, o katerih se potem razpravlja in glasuje na sejah delovnih 

teles. 
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Po besedah naših sogovornic lahko sklenemo, da je zakonodajna praksa pokazala, 

da je moč popravke predlogov zakonov skozi amandmaje umestiti v dve kategoriji: na 

eni strani so popravki nomotehnične narave in so v glavnem odgovor na mnenje 

zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, na drugi pa so spremembe zakonskih 

predlogov vsebinske, torej politične narave. Glede tehničnih popravkov zakona se je 

razvila neformalna praksa sodelovanja med strokovnimi službami matičnega 

delovnega telesa in strokovnimi službami ministrstva, ki zakon predlaga. Službi na 

podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe v sodelovanju pripravita oziroma 

medsebojno uskladita »tehnične« amandmaje, ob katerih potem na seji odbora 

praviloma ni večje razprave in so precej hitro sprejeti. Za to je osnovni pogoj seveda 

to, da se ministrstvo s pripombami zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 

strinja, kar se sicer dogaja praviloma, ne pa vedno. Sodelovanje običajno poteka na 

neformalnih sestankih, pogosto po telefonu in drugih komunikacijskih kanalih. Na ta 

način je večina časa na seji posvečena obravnavi vsebinskih, torej političnih vprašanj, 

ki seveda niso v pristojnosti strokovnih služb. 

 

V odborih smo povprašali, ali bi bilo smiselno takšno neformalno obliko 

sodelovanja formalizirati, in večinoma smo dobili odgovor, da takšnega sodelovanja ni 

mogoče formalizirati ali da ga tudi ni potrebno formalizirati, da pa gre za uveljavljeno 

prakso, ki je v interesu tako predlagatelja zakona kot zakonodajnega telesa, predvsem 

v smislu učinkovitega dela delovnih teles in puščanja prostora za razpravo o 

vsebinskih oziroma političnih vprašanjih. 

 

Sogovornice so vse po vrsti poudarile, da so razmerja med Vlado in Državnim 

zborom tako formalno kot neformalno vzpostavljena tako, da ni mogoče govoriti o 

nekih občih oziroma sistemskih ovirah, ki bi oteževale ali celo onemogočale 

zakonodajni postopek in da odnosov z Vlado v sistemskem smislu po njihovem ni 

potrebno »popravljati« oziroma spreminjati. Intervjuvanke so poudarile, da se 

strokovne službe tako Vlade kot Državnega zbora trudijo, in to je tudi njihova osnovna 
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naloga, da so članom delovnih teles pravočasno na voljo vsa potrebna gradiva. 

Posamezni primeri, ko gradiv ni bilo mogoče pravočasno pripraviti, pa nimajo 

sistemskih vzrokov. 

 

Neformalni stiki se vzpostavljajo tudi med predsedniki oziroma predsednicami 

delovnih teles in pristojnimi ministrstvi, vendar pa je tako sodelovanje v veliki meri 

odvisno od tega (ne pa nujno) ali je predsednik oziroma predsednica komisije iz 

vladajoče ali opozicijske stranke. So pa sekretarke v več odborih še prav posebej 

poudarile, da sodelovanje med strokovnimi službami ministrstev in državnega zbora 

poteka gladko ne glede na politično pripadnost tako ministrov kot predsednikov 

delovnih teles. 

  

2. & 3. Zadeve Evropske unije in sodelovanje z drugimi mednarodnimi javnostmi 

 

V obravnavi tega segmenta javnosti je v drugačnem položaju kot drugi odbori 

razumljivo Odbor za zunanjo politiko, ki pa ima posebno vlogo tudi pri zadevah 

Evropske unije, kjer je pristojni odbor za zadeve zunanje in obrambne politike 

Evropske unije, medtem ko si z velikim odborom za zadeve Evropske unije deli še 

pristojnosti glede vprašanj povezanih s širitvijo Unije. 

 

V okviru Evropske unije je »partner« odbora Evropski parlament, tako da so na seje 

ob takih temah vabljeni evropski poslanci iz Slovenije, vendar je na odboru 

predstavljeno tudi delo Evropske komisije.  

 

Med mednarodne javnosti, s katerimi sodeluje odbor za zunanjo politiko (to so 

javnosti, ki so vabljene na seje) so uvrščeni še veleposlaniki različnih držav v 

Sloveniji, ki so vabljeni, ko odbor obravnava zadeve v zvezi z njihovo državo, vabljeni 

pa so tudi predstavniki mednarodnih organizacij, kot je denimo Organizacija združenih 

narodov. 
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Odbor za zunanjo politiko večinoma sprejema zakone o ratifikaciji tako 

mednarodnih kot bilateralnih sporazumov. Sekretarka Odbora za zunanjo politiko je 

glede zadev v zvezi z Evropsko unijo posebej opozorila, da zadeve še niso povsem 

utečene, pestijo jih predvsem kratki roki za obravnavo zadev, zgodi se, da morajo sejo 

opraviti komaj nekaj ur po seji vlade, ki uradno zastopa Slovenijo v Evropski uniji. 

 

Drugi odbori Državnega zbora so v posameznih zadevah Evropske unije matični 

odbori in obravnavajo zadeve, ki sodijo v njihove osnovne pristojnosti. Tudi na take 

seje se praviloma ne vabijo predstavniki institucij Evropske unije, delna izjema so 

poslanci v Evropskem parlamentu, kjer pa gre izključno za poslance iz Slovenije. Te 

seje so tudi večinoma zaprte za javnost, in sicer na podlagi 7. člena Zakona o 

sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list, 

34/04). 

 

V nobenem odboru (tu seveda izvzemamo Odbor za zunanjo politiko) ne vabijo 

tujih oziroma mednarodnih javnosti. Je pa (12. januarja 2006) na seji odbora za 

Notranjo politiko, javno upravo in pravosodje nastopil regionalni predstavnik 

Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Budimpešti, ki pa je 

na sejo prišel kot gost Predstavništva Visokega komisarja ZN za begunce v Sloveniji, 

sam pa ni bil vabljen. 

 

Kot posebno temo sodelovanja z zunanjimi oziroma tujimi javnostmi navajamo 

poizvedbe oziroma vprašalnike ECPRD – European Centre for Parliamentary 

Research and Documentation, ki jih sekretarke delovnih teles dobivajo na 

najrazličnejše teme iz slovenske zakonodaje. Ocena večine sekretark, ki smo jim 

zastavili vprašanje o poizvedbah ECPRD (zanj smo sicer izvedeli na Odboru za delo, 

družino, socialne zadeve in invalide, tako da o tem nismo pridobili podatkov od vseh 

sekretark), je bila, da so vprašalniki praviloma preveč splošni, da so s področja 
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izvajanja zakona, ki sodi v domeno vlade), in tudi roki za odgovore so praviloma 

kratki. Sekretarke na vprašanja večinoma odgovarjajo same, v primerih, ko gre za 

vprašanje izvedbe, pa za pomoč prosijo na pristojnem ministrstvu. Obremenitev z 

vprašanji se po odborih razlikuje. Po več vprašanj mesečno denimo dobiva sekretarka 

Odbora za delo, družino in socialne zadeve, medtem ko je sekretarka Odbora za 

promet do sedaj dobila vsega skupaj dve vprašanji. 

 

4. Sodelovanje zainteresiranih javnosti na sejah odbora s poudarkom na civilni 

družbi in posameznikih 

 

Temeljno vprašanje, na katero smo želeli odgovoriti s pomočjo intervjujev v 

delovnih telesih Državnega zbora, je: po katerih kriterijih in pod katerimi pogoji so 

zainteresirane javnosti – civilna družba, interesne skupine in tudi zainteresirani 

posamezniki, povabljeni na seje. Šlo je za vprašanje, če posplošimo, kaj nekoga 

(posameznika ali organizacijo) kvalificira kot zainteresirano javnost, konkretneje pa, 

kako nastane seznam povabljencev in ali obstaja stalna adrema ter na kakšen način se 

ti seznami spreminjajo oziroma širijo. 

 

Prvi poudarek je, da je odločitev, kdo je povabljen na seje odbora, v pristojnosti 

predsednika odbora, da je to torej politična odločitev. Vendar pa se je po besedah 

sekretark odborov v večini primerov izoblikovala naslednja delna, vendar najbolj 

splošna opredelitev zainteresirane javnosti: 

 

Za zainteresirano javnost, ki je vabljena na seje odborov Državnega zbora, se 

štejejo tiste skupine, organizacije in posamezniki, ki Državnemu zboru oziroma 

odborom Državnega zbora pošljejo pisne pripombe na zadeve, ki so v zakonodajnem 

postopku in druge tematike, ki jih obravnavajo delovna telesa Državnega zbora. 
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Povedano drugače, kdor pošlje pripombe v pisni obliki, je praviloma tudi povabljen 

na sejo. Uradno vabilo na sejo pomeni, da ima povabljeni pravico do besede. Bistveni 

elementi izkazovanja interesa so torej pisna forma dopisa, ki pa glede na prakso ne 

pomeni, da mora biti ta dopis tudi nujno formalno vložen, in pa vsebinsko nanašanje 

na zakon, ki pa ne pomeni, da mora zainteresirani svoje pripombe tudi posredovati v 

obliki amandmajev, obrazložitev ipd. Glede načina vlaganja pripomb smo na več 

delovnih telesih izvedeli, da sicer med gradiva za sejo uvrščajo besedila, ki prihajajo 

neposredno po elektronski pošti, da pa je po njihovem mnenju pomembno, da so 

gradiva, predvsem zaradi rokov, ki so določeni za vlaganje amandmajev, vložena tudi 

formalno, preko glavne pisarne, kjer so zavedena in tudi arhivirana. To kaže na 

potrebo po ureditvi tega področja elektronske komunikacije z vzpostavitvijo ustreznih 

pravil in postopkov. 

 

Kar se vsebine pripomb tiče, je po mnenju sogovornic predvsem pomembno, da so 

dovolj konkretne, da je na njihovi podlagi mogoče oblikovati amandmaje k 

predlaganemu zakonu. To sicer ne pomeni kriterija, po katerem je nekdo povabljen na 

sejo, je pa to eden od pogojev za to, da lahko zainteresirana javnost uspešno vpliva na 

oblikovanje zakonskega predloga. Predloge zainteresirane javnosti lahko namreč kot 

amandmaje vložijo zgolj člani delovnih teles oziroma poslanske skupine. 

 

Opredelitev zainteresirane javnosti, ki smo jo izluščili iz prakse delovanja odborov, 

je pomembna predvsem v tem, da ne temelji na presojanju subjekta, ki izkazuje interes 

oziroma želi sodelovati v razpravi, pač pa na presoji njegovega prispevka v 

zakonodajni debati. Na odborih torej ne presojajo, ali je dejavnost, usmeritev, 

zgodovina oziroma biografija organizacije ali posameznika, ki je poslala/poslal 

pripombo, takšna, da ga kvalificira za debato o posameznem zakonodajnem vprašanju 

v Državnem zboru, ampak ga kvalificira že prispevek sam. Tako zastavljen kriterij je 

izredno širok, torej inkluziven, ne pa ekskluziven, kar je ena temeljnih predpostavk v 

razmislekih o možnostih spodbujanja aktivnega državljanstva, ki se v glavnem vrtijo 
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okoli vključevanja državljanov v politične procese. Hkrati lahko ocenimo, da takšna 

definicija zainteresirane javnosti pomeni tudi, da so delovna telesa Državnega zbora že 

prostor posvetovanja z državljani in interesnimi skupinami v zakonodajnem postopku. 

Tako sodelovanje med zakonodajno vejo oblasti, državljani in zainteresiranimi 

javnostmi pa hkrati zahteva, da so državljani, civilna družba in interesne skupine 

izjemno dobro informirani tako o vsebinskih (zakonski predlogi), političnih (kdo bi 

lahko vložil amandma, ki povzema pripombe na predlog zakona) kot o čisto 

proceduralnih elementih zakonodajnega postopka (roki za vlaganje amandmajev). 

 

Vsi dopisi zainteresirane javnosti v zvezi z obravnavano problematiko štejejo kot 

gradiva v zakonodajnem postopku in jih dobijo poslanci, so pa tudi javno objavljena 

na spletnem mestu državnega zbora. 

 

Kot smo navedli, je gornja definicija zainteresiranih javnosti najbolj splošna, vendar 

pa je tudi delna. Slednje zato, ker predpostavlja aktivnost s strani zainteresiranih 

javnosti, ki Državni zbor naslavljajo samoiniciativno. V delovnih telesih pa 

zainteresirano javnost vključujejo tudi tako, da sami vabijo javnosti, za katere menijo, 

da bi v posameznem vprašanju lahko izkazale interes. Odbori imajo sezname 

organizacij, med katerimi izbirajo povabljence, kar pa v večini primerov ne pomeni, da 

so te organizacije stalno vabljene, ampak je to odvisno od obravnavane teme. Izjema 

od tega pravila so nekatere zbornice, Gospodarska, Obrtna in Kmetijsko gozdarska, ki 

so vabljene na večino sej – v prvih dveh primerih Odbora za gospodarstvo, KGZ pa na 

seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na seje tega odbora je na željo 

predsednika stalno vabljen tudi Sindikat kmetov Slovenije. 

 

Izvedeli smo tudi, da odbori zainteresirane javnosti za posamezne tematike tudi 

aktivno iščejo, kar se dogaja predvsem v primerih, ko v zakonodajni postopek prispe 

zakon s specifičnih področij, ki jih v delovnem telesu še niso obravnavali. V delo 

sekretark sodi identifikacija ustreznih sogovornikov, ki jih iščejo tako preko 
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svetovnega spleta, pomagajo si s podatki pristojnih ministrstev in z drugimi registri. 

Sekretarka Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je posebej izpostavila, 

da jim v takih primerih manjkajo uporabni registri nevladnih organizacij.  

 

Pri vabljenju teh organizacij na seje ne gre zgolj za proces, v katerem odbori 

aktivno vabijo, medtem ko omenjene skupine »čakajo« na povabilo. Po besedah 

sekretark povabljenci pogosto sami prosijo za vabilo na sejo in takim prošnjam 

praviloma ugodijo, in sicer ne glede na to ali te organizacije vnaprej pošljejo pripombe 

ali ne. Sekretarka Odbora za notranjo politiko je še povedala, da so civilno-družbene 

organizacije pogosto povezane v mreže, kar pomeni, da v veliko primerih, ko povabijo 

eno, za vabilo prosijo tudi druge. Poudarila je tudi, da s seznamov povabljenih ne 

izpuščajo nikogar namenoma, vendar je takih organizacij toliko, da vseh ni mogoče 

poznati. Praksa naknadnega pošiljanja vabil je zelo pogosta tudi v Odboru za delo, 

družino, socialne zadeve in invalide. 

 

Kot že rečeno je odločitev o tem, kdo bo povabljen na seje, v rokah predsednika 

odbora, prakse predsednikov pa so po izkušnjah različne, predvsem kar se tiče števila 

povabljenih. Vabilo na sejo namreč pomeni, da ima povabljenec pravico do besede. 

Temeljni pragmatični premislek, na podlagi katerega se vzpostavlja dolžina seznama 

povabljenih, je dovolj učinkovito vodenje seje, kar pomeni, da je sejo mogoče izpeljati 

v okviru zadanih rokov in da je mogoče obvladovati obseg razprave. Ob tem je treba 

upoštevati tudi prostorske možnosti, ki jih lahko nudi Državni zbor. Seje so sicer za 

javnost odprte, vendar poslušalci nimajo pravice do besede, kar pa ni absolutno 

pravilo. V redkih primerih, ko obiskovalec seje vseeno prosi, da bi lahko izrazil svoje 

mnenje, mu predsednik odbora, če se s tem strinjajo tudi člani, to običajno omogoči. 

 

Vsa delovna telesa torej na svoje seje vabijo predstavnike različnih zainteresiranih 

javnosti: interesnih skupin, gospodarstva, civilne družbe in tudi zainteresirane 

posameznike. Nekoliko manj povabljenih iz teh skupin je samo na sejah Odbora za 
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zunanjo politiko, kar je po besedah sekretarke povezano s temami, ki jih obravnavajo, 

to pa so predvsem zakoni o ratifikaciji različnih mednarodnih sporazumov, kjer je 

težko opredeliti, katera interesna skupina je posebej zainteresirana. Število povabljenih 

zainteresiranih javnosti je tesno povezano s temo, ki je obravnavana. Običajno je na 

sejah, kjer obravnavajo teme, ki zadevajo širok krog prebivalstva, tudi več vabljenih 

organizacij, število vabljenih pa pogosto odraža tudi razvitost in razvejanost civilne 

družbe na posameznih segmentih družbenega. Tipičen primer za to je invalidska 

problematika. Na seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na katerih 

so bile obravnavane te teme, je bilo povabljenih tudi več kot 20 invalidskih organizacij 

in združenj. 

 

Civilno-družbene organizacije in druge interesne skupine z odbori Državnega zbora 

večinoma komunicirajo po elektronski ali navadni pošti, običajno je, da gradivo 

pošiljajo tako po eni kot drugi poti, pri čemer ima pisemska še vedno status uradne 

poti. 

Državljani – posamezniki 

Poseben sklop vprašanj smo namenili neposrednemu komuniciranju državljanov z 

delovnimi telesi. Zanimalo nas je, koliko je takih stikov in kakšna je njihova vsebina, 

pa tudi, na kakšen način v delovnih telesih ravnajo z dopisi državljanov. Izkazalo se je, 

da je količina komunikacije s strani državljanov z delovnimi telesi najbolj odvisna od 

področja, ki ga delovno telo pokriva. Tako smo iz odgovorov razbrali, da se državljani 

med naštetimi odbori več naslavljajo na Odbor za notranjo politiko, javno upravo in 

pravosodje, Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in Odbor za zdravstvo. 

Vsi ti odbori pokrivajo področja, ki zadevajo in s katerimi ima težave velik del 

prebivalstva (sodstvo, socialno skrbstvo, zdravstvo). Povsod velja, da le manjši del 

dopisov državljanov – posameznikov predstavljajo predlogi in komentarji k 

delovnemu področju odborov, torej mnenja k zakonodajnim postopkom, in da gre v 
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veliki meri za pritožbe državljanov v raznih (osebnih) zadevah. V Odboru za notranjo 

politiko tako prejmejo veliko prošenj za pomoč v povsem konkretnih težavah 

posameznikov, največ vezanih na sodni sistem. Enako velja za ostala izpostavljena 

odbora, in sicer na področjih, ki jih obravnavata. Med dopisi državljanov so tudi 

prošnje za zaposlitev ali pa prošnje za finančno pomoč. Del dopisov predstavljajo tudi 

gradiva poslana »v vednost« odborom, kjer se je pošiljatelj že pritožil na druge 

(ustrezne) instance. 

 

Posebna vrsta poizvedb državljanov so tudi prošnje za razlago zakonov in 

predlogov zakonov oziroma razlago, kako bodo posamezna določila zakonov 

praktično implementirana. Zadrega je, da takšna vprašanja sodijo v domeno vlade, ki 

je še večja, če gre za predloge zakonov. 

 

Odbori dopise, ki ne sodijo v njihove pristojnosti, predajo ustreznim institucijam in 

pošiljatelja o tem obvestijo. Sekretarka Odbora za notranjo politiko je povedala, da 

poskušajo državljanom pomagati tudi tako, da v okviru možnosti, ki jih imajo po 

Poslovniku, institucijo, na katere delo se državljani pritožujejo, prosijo za pojasnila, ki 

jih potem državljanom tudi posredujejo. Takšna možnost sicer formalno ni predvidena. 

 

Sekretarke so se strinjale s trditvijo, da državljani pogosto ne vedo, kakšna je vloga 

Državnega zbora in kako deluje politični sistem, zaradi česar se nanje tudi naslavljajo 

v zadevah, za katere Državni zbor in delovna telesa niso pristojni, in v katerih ne 

morejo ali celo ne smejo ukrepati. Gre skratka za splošni izobraževalni manko. 

Sekretarka Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa opaža, da je v 

trenutnem sklicu Državnega zbora pritožb nekoliko manj kot jih je bilo v prejšnjem 

sklicu. Vprašanje je, ali je mogoče to dejstvo pojasniti z izboljšanjem poznavanja 

delovanja političnega sistema in vloge Državnega zbora v njem. 
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Mnenja in pobude državljanov, ki pa se nanašajo na zakonodajni postopek, so 

uvrščena med gradivo za sejo delovnega telesa, posamezniki so, če to želijo, na sejo 

tudi povabljeni. 

 

Za Odbor za zunanjo politiko je značilno, da od državljanov večinoma prejema 

mnenja o aktualnih zunanjepolitičnih temah, še najpogosteje v zvezi z odnosi s 

Hrvaško. Običajno v teh mnenjih ni zakonodajnih predlogov. 

 

Komunikacijski kanali, ki jih pretežno uporabljajo državljani-posamezniki so 

običajna pošta, veliko je telefonskih klicev, manj pa uporabljajo elektronsko 

komunikacijo. 

 

5. Raba instrumenta javne predstavitve mnenj 

 

Posebna oblika dela delovnih teles so Javne predstavitve mnenj, ki jih odbori 

razpišejo na predlog katerega od poslancev ali poslanske skupine, in sicer v zadevah, 

ki so bolj kompleksne in ki zadevajo interese širokega kroga državljanov. K javni 

predstavitvi mnenj povabijo širok krog sogovornikov, vabilo k razpravi je objavljeno 

tudi v medijih. Javne predstavitve mnenj so pred kratkim imeli Odbor za notranjo 

politiko, javno upravo in pravosodje (dvakrat), Odbor za gospodarstvo, Odbor za 

kulturo (dvakrat) in Odbor za promet. Javne predstavitve so bile ob noveli Zakona o 

javnih uslužbencih, ob Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonih o Radioteleviziji 

Slovenija in o Medijih, Zakonu o društvih in o Predlogu prometne politike Republike 

Slovenije. 

 

Kot rečeno javno predstavitev mnenj običajno predlagajo poslanske skupine 

oziroma člani delovnih teles, delovno telo pa mora javno predstavitev z glasovanjem 

podpreti. Sekretarka Odbora za zdravstvo pa je povedala, da je za javne predstavitve 

mnenj ob pomembnih sistemskih zakonih sama zelo zainteresirana in da to željo po 
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izvedbi predstavitve potem predlaga predsedniku odbora. Po njenih izkušnjah so jo 

predsedniki v tem do sedaj praviloma podprli. 

 

Posebej nas je zanimalo, kako ocenjujejo odziv na možnost spletnega posredovanja 

mnenj preko rubrike Dialog na spletni strani, v kateri ob javnih predstavitvah mnenj 

deluje neke vrste forum. Iz odgovorov gre razumeti, da je to pač še ena od poti, ki pa 

še ni čisto zaživela. Od petih javnih predstavitev, ki se jih je bilo mogoče udeležiti tudi 

preko Dialoga, sta zgolj dve doživeli relevanten odziv (ob javni predstavitev mnenj ob 

Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Dialog še ni bil vzpostavljen). Sekretarka odbora 

za promet je povedala, da so posamezniki sicer preko te možnosti postavili nekaj 

vprašanj proceduralne narave, na katera jim je odgovorila po elektronski pošti, da pa 

vprašanja in odgovori, ker ni šlo za vsebinsko komunikacijo, niso bili objavljeni. 

Sekretarka Odbora za gospodarstvo ocenjuje, da se bodo elektronske poti 

komuniciranja vse bolj uveljavljale, čeprav trenutno še prevladuje komuniciranje po 

telefonu in klasična pošta. 

 

6. Uvedba foruma kot odprte možnosti za sodelovanje državljanov in drugih skupin 

v zakonodajnem postopku 

 

S sekretarkami delovnih teles smo se pogovarjali tudi o smiselnosti in koristnosti 

spletnega foruma Državnega zbora, ki bi državljanom omogočil neposreden vstop v 

zakonodajno debato. S sekretarkami smo se pogovarjali tudi o tem, katere pogoje bi 

moral tak forum oziroma na njem potekajoča debata izpolnjevati, kot tudi, kakšna bi 

lahko bila njegova funkcija. 

 

Odgovori na to vprašanje so bili precej razdeljeni, pri čemer je prevladovala skepsa 

glede uvedbe forumov na spletni strani Državnega zbora, čeprav načeloma nobena od 

intervjuvank uvedbi foruma ni nasprotovala. Pripombe in pomisleke glede forumov 

lahko strnemo v naslednje skupine: 
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– Pomislek glede redundantnosti kanalov komunikacije. Forum je v tem 

primeru razumljen le kot še en dodaten način med mnogimi kanali, ki jih 

imajo civilna družba in posamezniki že na voljo. Poti za zainteresirane 

državljane je potemtakem že zdaj dovolj in tisti, ki želijo dati pripombe v 

zakonodajnem postopku, to lahko storijo že zdaj. Forum torej ne bi 

prinesel prav veliko novega. 

– Pomislek glede formalne veljavnosti tako poslanih oziroma objavljenih 

dokumentov in s tem povezanimi zapleti. Uradno se dokumente v 

Državni zbor vlaga preko glavne pisarne, po mnenju intervjuvank pa v 

elektronskih poteh komunikacije ni dovolj zagotovil, da dokument res 

doseže naslovnika v rokih (za vlaganje amandmajev, na primer), ki 

veljajo v zakonodajnem postopku. 

– Pomislek glede namena foruma: kot prostor izmenjave mnenj oziroma 

vpogleda v segment javnega mnenja ali forum kot prostor ožje razprave 

ob dopolnjevanju posameznih zakonskih predlogov. 

 

Sekretarke odborov, ki so uvedbo forumov v večji meri podprle (to so bili Odbori 

za kulturo, delo, družino, socialne zadeve in invalide ter odbora za zdravstvo) se glede 

na odgovore bolj zavzemajo za forum, ki bi služil za vpogled v mnenja državljanov. 

Forum bi moral izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

– Moral bi biti osredotočen na posamezne teme, konkreten, sploh v kolikor 

je to vendarle del popravljanja zakonskih predlogov. 

– Forum na mestu, kot je Državni zbor, mora imeti moderatorja, ki skrbi 

za ustrezno kulturo razprave. 

– Forum je smiselno vzpostaviti samo v primeru, če bodo na njem 

sodelovali ali ga vsaj spremljali poslanci oziroma poslanske skupine. Le 

če nosilci politične moči »slišijo« na forumu izražena mnenja, je 
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vzpostavljena možnost, da se predlogi razpravljavcev kdaj tudi 

udejanjijo. 

 

Tudi glede tega, kdaj naj bi bil forum na posamezno temo odprt, se mnenja 

razlikujejo, skupno jim je to, da bi razprava morala potekati pred drugo obravnavno 

posameznega zakona na matičnem odboru, sicer pa bi forum lahko bil odprt takoj po 

vložitvi zakona v Državni zbor (prva obravnava). Večkrat pa smo slišali tudi 

pripombo, da je tak način javne komunikacije bolj smiseln v fazi priprave zakona v 

vladnih institucijah, ko so vsebinska vprašanja odprta v veliko večji meri, medtem ko 

postopek v Državnem zboru ne omogoča drugačnih popravkov kot z amandmaji. 

 

Pripis k sklopom 4, 5 & 6 

 

Sklop vprašanj o sodelovanju zainteresiranih javnosti v delu odborov se dotika 

pomembnega vprašanja, ki smo si ga zastavili v uvodu, ali je namreč Državni zbor 

pravi kraj udejanjanja programov aktivnega državljanstva, saj je zakonske predloge, ko 

enkrat vstopijo v zakonodajni postopek, relativno težko spreminjati. Med pogovori 

smo zasledili tudi stališče, da se organizirana civilna družba v postopke priprave 

zakona praviloma poskuša vključevati že med pripravo zakona na ministrstvu in da 

potem sodeluje v delovanju delovnih teles predvsem takrat, ko njenih predlogi v 

vladnem usklajevanju niso bili sprejeti. Srečujemo se torej z več instancami, na katerih 

se javnosti vključujejo v posvetovanja o političnih odločitvah, vendar pa nobena od teh 

ni formalizirana in izvedena na način, ki bi bil na eni strani povsem odprt 

najrazličnejšim javnostim, na drugi strani pa hkrati obvezen del zakonodajnega 

postopka. 

 

7. Novinarska vprašanja & 8. Sodelovanje s Službo za odnose z javnostmi 
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Tudi prakse glede dela z mediji oziroma novinarji se med odbori ne razlikujejo 

bistveno. Povsod se držijo temeljne delitve, da odbor v javnosti zastopa predsednik, ki 

daje uradne izjave in komentira delovanje odbora v političnem smislu, izjave in 

politična stališča dajejo medijem tudi poslanci – člani odbora. Strokovna telesa 

oziroma sekretarke odbora pa novinarjem dajejo proceduralne informacije, jih po 

potrebi zalagajo z gradivi in odgovarjajo na druga strokovna vprašanja (v smislu 

zakonodajnega postopka). Gre za vprašanja o poteku postopkov, veliko je tudi 

vprašanj novinarjev, ki seje niso spremljali v celoti, denimo kateri amandmaji in drugi 

sklepi so bili sprejeti in kateri ne. Večini sekretark se ne zdi smiselno, da bi pri takih 

poizvedbah v vsakem primeru za pomoč prosile Službo za odnose z javnostmi, čeprav 

s službo sodelujejo. V primeru, ko gre za prošnje za delovna gradiva menijo, da to ni 

opravek, ki bi jim vzel toliko časa, da ga ne bi mogle opraviti same, ko pa gre za 

vprašanje dela odbora, bi po njihovih besedah zelo verjetno Služba za odnose z 

javnostmi njih ponovno prosila za pomoč in si ta korak raje prihranijo. 

 

Glede odnosov z mediji je imela nekaj pripomb sekretarka Odbora za zunanjo 

politiko. Povedala je, da za njihov odbor vlada velik interes v medijih in da njihove 

seje obiskuje veliko novinarjev. Težava, ki jo je posebej izpostavila, je, da so klici 

novinarjev z različnimi prošnjami najpogostejši tik pred sejami odbora, ko imajo tudi 

sami največ dela, in da bi v tem času potrebovali več podpore Službe za odnose z 

javnostmi, ki pa verjetno nima dovolj osebja, da bi pokrivala celotno delo odborov. 

 

Na odborih Državnega zbora so s sodelovanjem s Službo za odnose z javnostmi 

večinoma zadovoljni in menijo, da medijske dogodke – izjave za javnost ipd. – 

uspešno organizira. Omenili pa so zamisel Službe, da bi po sejah odborov pripravljali 

kratko poročilo o seji, v katerem bi bilo povzeto kateri amandmaji in drugi sklepi so 

bili sprejeti, kateri pa zavrnjeni. Sekretarke, s katerimi smo se pogovarjali o tej temi, 

menijo, da zamisel v smislu informiranja državljanov ni slaba, da pa je to delo, ki ga 

sekretarke delovnih teles ne bi mogle vedno ustrezno opraviti: 
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– Sekretarke morajo po seji pripraviti poročilo, ki mora biti narejeno v 

rokih. Od zahtevnosti seje in od tega, koliko časa imajo do predpisanega 

roka na voljo, je odvisno, ali bi lahko ažurno pripravile poročilo za 

javno objavo. Gotovo tega ne bi mogle storiti zmerom. 

– Tako vsebinsko poročilo bi moral pregledati predsednik odbora, saj je 

po mnenju sekretark odbora njegova vsebina nujno tudi politična. 

 

*** 

 

Opravljene analize in intervjuji so pokazali, da lahko o večini odnosov s 

posameznimi javnostmi v primeru delovnih teles ugotovimo, da so vzpostavljene in 

ustaljene tako formalne kot neformalne poti. Kar se tiče sodelovanja z organizacijami, 

ki ne sodijo v domeno države, lahko rečemo, da temelji na principu inkluzivnosti in 

odprtosti, odbori Državnega zbora pa sogovornike tudi aktivno iščejo. Pri tem ne gre 

pozabiti, da vabljenje zainteresirane javnosti ni zakonska obveza, ampak je zapisana 

kot možnost. Drugo vprašanje je, v kakšni meri lahko omenjene skupine s svojimi 

mnenji tudi dosežejo določene učinke. 

Kar se tiče komuniciranja državljanov z Državnim zborom, pa lahko ugotovimo, da 

je na tem področju temeljna težava slabo poznavanje delovanja zakonodajnega telesa 

in njegovih pristojnosti, tako da je večina te neposredne komunikacij posvečena 

temam, za katere Državni zbor ni pristojen. Temeljni problem torej ni v 

komunikacijskih kanalih, pač pa gre za vprašanje izobraževanja za (aktivno) 

državljanstvo. 

V tej fazi se tudi potrjuje naš sum, da so možnosti za posvetovanje v zakonodajnem 

procesu in v Državnem zboru omejene, predvsem s stališča možnih učinkov tega 

posvetovanja, ki je omejeno na morebitne amandmaje, medtem ko tak posvet v smeri 

konceptualnih zasnov zakonov v Državnem zboru praviloma ni mogoč. 
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Analiza položaja in pogojev za delo novinarjev v Državnem zboru RS 

Službe za odnose z javnostmi in mediji 

V okviru dela raziskave, v katerem nas je zanimala oblika in kvaliteta komunikacije 

med državnim zborom in mediji, so novinarji in novinarke, ki smo jih intervjuvali35, 

mnenja, da so kanali komuniciranja državnega zbora z mediji, ki po njihovem 

prepričanju večinoma potekajo prav preko služb za odnose z javnostmi (vendar ne 

izključno, saj v svojih odgovorih novinarji in novinarke kot kanale komuniciranja z 

DZ navajajo tudi odprte seje DZ, odborov DZ ter spletno stran), dobro zamišljeni in 

strukturirani, vendar pa pri svojem delovanju niso vedno vsi tako učinkoviti in ažurni 

kot bi lahko bili. Pri tem negativno ocenjujejo predvsem dolgo čakanje na odgovore na 

vprašanja, ki jih naslovijo na službe za odnose z javnostmi. Na vprašanja, kot pravijo 

novinarji/ke, službe za odnose z javnostmi odgovarjajo občutno predolgo, pogosto pa 

se zgodi tudi, da odgovorijo le na izbrana vprašanja. Obenem vprašani novinarji/ke 

precej negativno ocenjujejo dejstvo, da je le redko mogoče dobiti informacije po 

telefonu, v zadnjem obdobju skorajda ne več, običajno niti v primerih, ko gre za 

preprosta vprašanja ali nujne informacije. Ker je za vsako informacijo, ki jo želijo, 

potrebno napisati elektronsko pismo z vprašanji in čakati na pisne odgovore, je 

reakcijski čas služb za odnose z javnostmi še daljši, poudarjajo novinarji/ke. Posledica 

je najpogosteje ta, da novinar od službe za odnose z javnostmi odgovor na zastavljeno 

vprašanje dobi prepozno, da bi ga še lahko vključil v prispevek. Hkrati pa bi bilo 

dobrodošlo tudi, dodajajo, da bi bilo natančneje določeno oziroma javno znano, kakšne 

so pristojnosti predstavnikov službe za odnose z javnostmi in katere informacije lahko 

samostojno posredujejo brez predhodnih posvetovanj. Napovedi dogodkov so 

                                              
35 V raziskavo smo zajeli naključno izbrane novinarje in novinarke televizijskih, radijskih, tiskanih in 
spletnih medijev, ki pri svojem novinarskem delu na različne načine in z različno časovno frekvenco 
prihajajo v stik z Državnim zborom RS.   
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posredovane pravočasno in ustrezno (sklici sej DZ, sej odborov in drugih delovnih 

teles DZ) ocenjujejo novinarji/ke, nekoliko manj so zadovoljni z napovedjo časovno 

manj predvidljivih dogodkov, kot je na primer podajanje izjav. Državni zbor, kot 

menijo, termina, ko bo določen predstavnik podal izjavo, ne napove pravočasno. To 

predstavlja težavo predvsem za televizijo, kjer je potrebno hitro najti prosto snemalno 

ekipo, ki pa ni tudi vedno na voljo.  

Večina vprašanih se strinja, da je spletna stran za novinarje vsekakor pomemben vir 

informacij, ki prihajajo iz državnega zbora. Nova spletna stran je, kot ugotavljajo 

nekateri novinarji in novinarke, precej bolj bogata z informacijami, vendar pa je po 

njihovem mnenju tudi manj pregledna kot prejšnja, zato je do iskanih informacij 

nekoliko težje priti. Pri tem imajo veliko težav zlasti tisti novinarji in novinarke, ki 

spletnih strani državnega zbora ne uporabljajo redno. Slabost spletne strani, ki jo 

novinarji in novinarke ocenjujejo kot bolj negativno, pa je tudi prepočasno objavljanje 

novih informacij.  

Kot velik problem pri sodelovanju s službami za odnose z javnostmi državnega 

zbora vprašani novinarji in novinarke navajajo dejstvo, da uslužbencem služb za 

odnose z javnostmi manjka vpogled v delovanje medijev in zato pri komuniciranju z 

mediji ne upoštevajo specifičnih lastnosti novinarskega dela in posameznega medija. 

Medtem ko so nekateri novinarji in novinarke pozitivno ocenili dosegljivost 

predstavnikov za odnose z javnostmi, pa drugi pravijo, da je z njimi pogosto težko priti 

v stik, ker so zasedeni oziroma odsotni, kar pa je lahko tudi posledica dejstva, da je 

njihovo število, predvsem v obdobju obsežnejših projektov državnega zbora, 

premajhno. Ko se pričakujejo obsežnejši projekti, bi zato, predlagajo novinarji in 

novinarke, moralo biti na voljo več predstavnikov za odnose z javnostmi oziroma 

oseb, ki bi znale odgovarjati na vprašanja, povezana z obravnavano problematiko.  

 

Komunikacija na ravni državni zbor - mediji in pogoji za delo v DZ (ocena 

novinarjev in novinark): 
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Prednosti:  

 

- kanali komuniciranja so dobro zamišljeni in strukturirani; 

- napovedi dogodkov so posredovane pravočasno in ustrezno (sklici sej DZ, sej 

odborov in drugih delovnih teles DZ); 

- nova spletna stran je glede na količino informacij boljša kot prejšnja; 

- pogoji za delo v novinarski sobi v DZ so dobri; 

- težav s snemanji v DZ ni. 

 

Pomanjkljivosti: 

 

- formalni komunikacijski kanali redko rabijo odpiranju pomembnih tem; 

- prevladuje PR-ovski tip komunikacije, ki je enosmeren in uradniški; 

- pogosto predolgo čakanje na odgovore in posledično prepozni odgovori; 

- premajhno število predstavnikov za odnose z javnostmi in posledično njihova 

pogosta zasedenost in nedosegljivost; 

- selektivnost pri odgovarjanju na vprašanja, ki jih postavijo novinarji; 

- nejasnost glede pristojnosti samih predstavnikov službe za odnose z javnostmi pri 

posredovanju informacij; 

- nedovzetnost služb za odnose z javnostmi za razumevanje specifičnosti delovanja 

posameznega medija; 

- napovedi izjav so pogosto posredovane prepozno; 

- prepočasno osveževanje spletnih strani; 

- nova spletna stran je glede na preglednost slabša kot prejšnja; 

- problematičnost novega hišnega reda in evidentiranja novinarjev. 

 

 Nasveti in priporočila novinarjev/novinark: 

 

- hitrejša odzivnost služb za odnose z javnostmi; 
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- pravočasne napovedi izjav; 

- večja preglednost in sprotno (hitrejše) osveževanje vsebine spletne strani; 

- v primeru obsežnejših projektov zagotoviti več predstavnikov za odnose z 

javnostmi; 

- možnost, da se gradivo, ki je novinarjem v informacijski pisarni na voljo v pisni 

obliki, na prošnjo posreduje tudi po elektronski pošti; 

- hitrejši pretok pri vstopu v poslopje DZ je mogoče zagotoviti z elektronskim 

prijavljanjem in odjavljanjem. 

 

Medtem ko se je večina vprašanih novinarjev in novinark v odgovorih omejila 

na analizo kakovosti delovanja služb za odnose z javnostmi, ki po njihovem mnenju v 

določenih aspektih delujejo dobro, v drugih pa so prepočasne ali preveč uradniške, pa 

se zdi nekaterim vprašanim novinarjem sporno predvsem samoumevno sprejemanje 

samega koncepta odnosov z javnostmi kot temeljnega načina komuniciranja med 

mediji in državnimi institucijami. Ključno vprašanje je namreč, kot pravijo, kakšne so 

posledice, ki jih uporaba koncepta »odnosov z javnostmi« in »političnega marketinga« 

lahko ima na novinarski in na politični proces. Formalni kanali komunikacije namreč 

redko rabijo odpiranju pomembnih tem, saj je z obstoječimi mehanizmi komuniciranja 

državnega zbora skorajda nemogoče načenjati relevantna politična vprašanja, delno 

tudi zato, ker je obstoječi način komunikacije, ki je v veliki meri piarovski, pretežno 

enosmeren. Vprašanje komunikacije državnega zbora z mediji je zato mogoče 

razumeti tudi kot točko razprave o vlogi in položaju samega državnega zbora ter širše 

o politiki in političnem delovanju nasploh. Čeprav je, kot ugotavljajo tudi vprašani, 

razvoj tehnologije dejansko omogočil pogoje za dvosmerno in bolj odprto 

komunikacijo, pa se ta ni razmahnila prav zaradi načina, kako izvoljeni politični 

predstavniki ter državne institucije nasploh danes razumejo komunikacijski proces 

med državnimi institucijami in različnimi javnostmi. Prepogosto predpostavljajo, da 

sta piarovski način komunikacije in ekonomski koncept marketinga, prenesen v 

politično sfero (imenovan »politični marketing«), predvsem sredstvi za dvig 
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legitimnosti državnim institucijam, ne pa, da je eden pomembnejših ciljev 

komunikacije državnega zbora z različnimi javnostmi, med njimi z mediji, predvsem 

odpiranje (novih) političnih razprav. 

Pogoji za delo novinarjev in novinark v DZ 

Del raziskave, katere cilj je bil pridobiti mnenje novinarjev o kvaliteti 

komunikacijskega kanala državni zbor – mediji ter pogojev za novinarsko delo v 

državnem zboru, so ključno določale specifične okoliščine, vezane na vprašanje dela 

novinarjev in novinark v državnem zboru, ki so se pojavile, ko je generalni sekretar 

Državnega zbora RS Lovro Lončar dne 22.12.2005 objavil nova Pravila o hišnem redu 

v Državnem zboru RS. Nekateri novinarji in novinarke, ki so novim pravilom 

nasprotovali in so se posamično ali skupinsko aktivno vključili v dialog o novih 

pogojih novinarskega dela s predstavniki državnega zbora, tako v naši raziskavi niso 

želeli sodelovati zaradi razlogov, ki so bili povezani z nastalo situacijo (v razgovorih 

so navajali predpostavke, da pričujoča raziskava pomeni poizvedovanje državnega 

zbora, ki jim bi lahko škodilo, izrazili so bojazen, da ne bo zagotovljena anonimnost 

njihovih odgovorov ipd). Obenem je v situaciji, ko so novi predpisi v uradni veljavi 

šele izredno kratek čas36, nemogoče podati dokončno oceno o tem, kakšen bo 

dolgoročni vpliv novih predpisov na delo novinarjev in novinark v državnem zboru. 

Vpogled v situacijo v tem trenutku najbolje poda povzetek razprave, ki je o vprašanju 

pogojev dela novinarjev in novinark v državnem zboru pred sprejetjem novih Pogojev 

za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru RS potekala med državnim zborom 

ter novinarji in novinarkami.  

Novinarji in novinarke, ki smo jih v okviru raziskave intervjuvali, se v svojih 

odgovorih o kvaliteti pogojev dela v državnem zboru neposredno ne sklicujejo na nova 

pravila, zapisana v »Pogojih za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru RS«. 

                                              
36 Generalni sekretar DZ Lovro Lončar jih je s podpisom potrdil 1.4.2006, od takrat so tudi uradno v 
veljavi.  
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Slednja so omenjena le enkrat, in sicer v navezavi na določilo glede novega postopka 

evidentiranja novinarjev in novinark, stalnih poročevalcev iz parlamenta, pri vstopu in 

izstopu iz poslopja DZ, ki je ocenjeno negativno. V ostalih primerih vprašani novih 

pravil hišnega reda v DZ niso želeli komentirati. Svoje mnenje in pripombe pa je podal 

»Klub poročevalcev iz DZ«, ki so ga v prostorih državnega zbora 30. januarja 2006 

ustanovili novinarke in novinarji, poročevalke in poročevalci iz parlamenta, ki novim 

pravilom nasprotujejo. Klub, ki deluje v novinarski sobi parlamenta in se zavzema za 

zagotavljanje boljših pogojev za novinarsko delo v državnem zboru, je na dan svoje 

ustanovitve sprejel tudi protestno izjavo proti novemu hišnemu redu, pod katero so se 

podpisali novinarji RTV Slovenija, Dela, Večera, Dnevnika, Financ, Primorskih novic 

in STA. Novinarji kluba so prepričani, da nekatera določila novih hišnih pravil v 

slovenskem parlamentu posegajo v profesionalno opravljanje njihovega poklica, ga 

otežujejo in onemogočajo.  

Klub poročevalcev iz DZ je svoje pripombe na predlog dokumenta »Pogoji za 

delo predstavnikov medijev v Državnem zboru RS« konkretneje povzel v pismu, ki ga 

je 24.2.2006 naslovil na generalnega sekretarja Državnega zbora RS Lovra Lončarja.37   

 

Pripombe »Kluba poročevalcev iz DZ« na predlog dokumenta »Pogoji za delo 

predstavnikov medijev v Državnem zboru RS«: 

 

- ni jasno razvidno, katere so ugodnosti, ki jih pri delu v DZ imajo novinarji s 

statusom rednega, stalnega poročevalca;  

- registracijski postopek pri vstopu in izstopu iz stavbe DZ je nerazumljiv; (gre za 

nerazumljivost določila, po katerem akreditirani novinarji akreditacijske kartice ob 

vsakem prihodu v parlamentu dvignejo v recepciji in jih vrnejo ob izhodu);  

- novinarjem in novinarkam mora biti omogočeno, da v DZ delajo kadarkoli 

ocenijo, da v DZ poteka za javnost pomembna zadeva, in ne le takrat, ko DZ skliče 

izbrani dogodek;  
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- nesprejemljivost določila, ki določa, da »ni dovoljeno neenako obravnavanje 

oziroma predčasno obveščanje posameznih predstavnikov«;  

- nesprejemljivost prepovedi čakanja na izjave pred vrati prostorov, v katerih 

potekajo sestanki, ki so zaprti za javnost; 

- nesprejemljivost določila o zadrževanju v prostorih DZ le še dve uri po koncu 

določenega dogodka v DZ; 

- DZ lahko omeji uporabo posnetkov iz DZ v komercialne namene, nikakor pa ne 

sme biti zapisano, da se lahko »posnetki uporabljajo le za poročanje o delu DZ, ne pa 

za druge namene«; 

- prepoved bližnjega fotografiranja in snemanja gradiv na klopeh in mizah 

poslancev pomeni omejevanje dela medijev; 

- določilo, po katerem služba za odnose z javnostmi organizira intervjuje in srečanja 

s podpredsedniki parlamenta in predstavniki delovnih teles, ni sprejemljivo; 

- določilo, po katerem morajo uslužbenci vsa vprašanja, ki jim jih zastavijo 

novinarji, posredovati službi za odnose z javnostmi, je sporno;  

- določilo, ki prepoveduje vstop v prostore poslanskih skupin brez predhodnega 

dogovora, je sporno; 

- določilo, da morajo novinarji in novinarke spoštovati dostojanstvo institucije in 

integriteto poslancev in poslank, je nepotrebno.  

 

Predlogi »Kluba poročevalcev iz DZ« za izboljšanje dela novinarjev in novinark v 

DZ: 

 

- potrebno je natančneje opredeliti, kaj novinarju prinaša status rednega, stalnega 

poročevalca; 

- dodati je potrebno možnost, da je vprašanja, namenjena službi za stike z javnostjo, 

mogoče posredovati po elektronski pošti; 

                                                                                                                                             
37 Vir: osebna korespondenca in razgovor s predstavnico Kluba poročevalcev iz DZ. 
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- podatki, za katere novinarji prosijo, naj se, če je le mogoče, posredujejo še na dan 

prejema prošnje; 

- zaželena bi bila namestitev klopi, ki bi novinarjem na hodnikih olajšale čakanje na 

izjave;  

- poleg novinarske sobe je potrebno zagotoviti ločen prostor za snemalno opremo.  

 

Generalni sekretar DZ, je, kot pravijo v Klubu poročevalcev iz DZ, pri 

popravkih dokumenta »Pogoji za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru RS« 

sicer upošteval nekatere pripombe, ki so mu jih posredovali – na primer, da bo služba 

za odnose z javnostmi, če bo to seveda mogoče, priskrbela odgovore na novinarska 

vprašanja še na dan njihovega prejema –, vendar pa med popravke ni vključil, po 

mnenju predstavnikov Kluba poročevalcev iz DZ, drugih bistvenih zgoraj navedenih 

pripomb. Pri tem v klubu izpostavljajo določilo o tem, da bo kršitve novinarskega 

kodeksa v DZ ugotavljala služba za odnose z javnostmi, kar za njih ostaja povsem 

nesprejemljivo. Nova pravila, zapisana v dokumentu »Pogoji za delo predstavnikov 

medijev v Državnem zboru RS«, negativno ocenjuje tudi Društvo novinarjev 

Slovenije, kjer so prepričani, da so nova pravila v praksi neizvedljiva. »Pogoji za delo 

predstavnikov medijev v Državnem zboru RS« so v veljavo stopili 1.4.2006.  

Komentar Službe za odnose z javnostmi na nekatere pripombe novinarjev 

Pripombe novinarjev glede pogojev dela v Državnem zboru so komentirali v Službi 

za odnose z javnostmi. Vodja Službe za odnose z javnostmi je poudaril, da se zaveda, 

da je segment raziskave, ki zadeva pogoje za delo novinarjev »nesrečno« sovpadel s 

polemikami, ki so nastale okoli novih pravil za delo novinarjev v Državnem zboru, kar 

je gotovo vplivalo na raziskovalne izsledke in na intervjuje z novinarji. 

Pripombe Službe za odnose z javnostmi zato delimo v dve skupini: 

– prva se nanaša na sprejemanje novega hišnega reda in pravil za delo 

novinarjev v Državnem zboru, 
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– druga pa na pripombe na način dela Službe za odnose z javnostmi 

nasploh. 

 

Novi hišni red in pravila za delo novinarjev 

 

Hišni red so v Državnem zboru pripravljali eno leto in v njem so poskušali urejati 

nekatere zadeve, ki so bile moteče. Mednje sodi zelo »svobodno« ali celo neprimerno 

obnašanje nekaterih posameznikov v novinarski ekipi (izpostavljeno je bilo tehnično 

osebje: nekateri kamermani in lučkarji) na sejah delovnih teles. Hišni red je bil sprejet 

sredi januarja. Pogoji za delo novinarjev so nastali v Službi za odnose z javnostmi, v 

sodelovanju z generalnim sekretarjem, s pripombami poslanskih skupin in tudi 

novinarjev. Prvi krog konzultacij je bil opravljen v novinarski ekipi med akreditiranimi 

novinarji (dva ali trije so dali pripombe). Pravilnik je začel veljat s prvim aprilom. 

Posebno pripombo je Služba za odnose z javnostmi dala na javno pismo, v katerem 

so bila nova pravila za delo novinarjev poimenovana kot »kasarniška« in ki ga vsaj v 

določenem delu ocenjujejo kot zlonamerna. Ena od teh stvari je bil denimo očitek, da 

ta pravila nosijo zahtevek, da se morajo novinarji obnašali po kodeksu novinarjev, 

sicer jih bo DZ sankcioniral. V Službi za odnose z javnostmi Državnega zbora so 

povedali, da je bila takšna formulacija res v zgodnejših verzijah Pravil in se strinjajo, 

da je taka formulacija problematična, in sicer vsaj pol leta, na kar jih nihče ni opozoril. 

Formulacijo so umaknili, je pa v eni od verzij ostala pomotoma. V pismu, ki je bilo 

množično povzemano v medijih, pa so novinarji zatrdili, da je določilo ostalo kljub 

večkratnim opozorilom.  

Moti jih tudi, da so pripombe članov Kluba poročevalcev iz Državnega zbora 

podpisovali tudi novinarji, ki v hiši niso bili niti akreditirani. 

 

 

Komentar na pripombe o delu Službe za odnose z javnostmi 
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Komentarje na pripombe novinarjev o delu Službe za odnose z javnostmi lahko 

razdelimo v dve skupini: V prvi so pripombe, ki zadevajo konkretne prakse, s katerimi 

se novinarji srečujejo pri vsakodnevnem delu, v drugi pa pripombe bolj 

konceptualnega tipa, ki zadevajo vlogo Službe in odnosov z javnostmi nasploh v 

komunikaciji z mediji in državnimi institucijami. 

 

Novinarji so večkrat poočitali, da na odgovore na vprašanja, ki jih zastavljajo Službi 

za odnose z javnostmi čakajo predolgo, tudi da zaradi tega včasih odgovorov ne 

morejo vključiti v prispevek oziroma članek, ki ga pripravljajo. 

V službi za odnose z javnostjo so pojasnili, da skušajo na novinarska poizvedovanja 

odgovoriti še isti dan, kar jim večinoma tudi uspe, še posebej pri vprašanjih, ki so bolj 

rutinska in ki zadevajo aktualne postopke v Državnem zboru. Najhitrejši so tisti 

odgovori, ki jih lahko posredujejo sami, brez sodelovanja z drugimi službami 

Državnega zbora. Razlogov, da včasih na posamezno vprašanje ni mogoče odgovoriti 

takoj oziroma isti dan, pa je lahko več: 

1. V pripravi odgovorov morajo sodelovati z drugimi službami v Državnem zboru, 

ki morajo poizvedbe Službe za odnose z javnostmi servisirati ob svojih drugih 

nalogah. 

2. Odgovori na nekatera vprašanja zahtevajo zbiranje in analizo poprej neobdelanih 

podatkov, kar lahko zahteva kar nekaj časa. Ob tem so starejši podatki pogosto 

neinformatizirani, kar obdelavo še otežuje. 

3. Nekaterih podatkov ni mogoče na enostaven način povzeti iz obstoječih baz in jih 

pretvoriti v bolj obče elektronske formate (Word ipd.), ki jih je mogoče enostavno 

posredovati novinarjem. To denimo velja za računovodske podatki Državnega zbora. 

Poslanske plače tako v Službi za odnose z javnostmi še vedno na roko pretvarjajo v 

elektronsko obliko. 

4. Osebe, ki bi lahko dale informacijo, so odsotne. 
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Služba za odnose z javnostmi opravlja analizo novinarskih vprašanj, kot so bila 

zastavljena v preteklosti, na podlagi česar bo nastal seznam pogostih vprašanj in 

odgovorov nanje, ki bodo objavljeni kar na spletni strani. Ta ukrep bo vsaj deloma, 

torej pri večkrat zastavljenih vprašanjih lahko odpravil kakršnokoli čakanje na 

odgovore. 

Smiselno bi bilo, da Službe za odnose z javnostmi državnih institucij predlagajo, da 

so računovodska orodja in programje, ki ga te institucije uporabljajo, prirejena temu, 

da gre za ustanove, katerih delovanje in poraba so vseskozi javna in transparentna. To 

pomeni, da morajo ta orodja omogočiti enostavne prikaze zbirnih podatkov po 

relevantnih kriterijih, kot tudi njihovo pretvorbo v bolj obče formate. To predlagamo 

zato, ker so nam v Službi za odnose z javnostmi Državnega zbora povedali, da morajo 

nekatere zadeve, ki jim jih posreduje računovodstvo (denimo poslanske plače) 

pretvarjati ročno in da je to tako zaradi orodij, ki jih morajo uporabljati po navodilih 

Ministrstva za finance, ti pa neposrednih vpogledov v določene podatke s strani 

javnosti ne omogočajo. Smiselno bi bilo torej, da se funkcije, ki omogočajo enostavno 

objavo podatkov, tem orodjem v kateri od prihodnjih posodobitev tudi dodajo. 

Sicer pa je predvsem pomembno, da so novinarji obveščeni, kaj se z njihovo 

poizvedbo dogaja in tudi, kako dolgo bodo morali na odgovor počakati. 

 

Naslednja kritika novinarjev je bila, da so predstavniki za odnose z javnostmi 

večkrat nedosegljivi. 

V Službi z odnose z javnostim zatrjujejo, da to ne drži, opažanje o nedostopnosti pa 

pripisujejo dejstvu, da novinarji svoja vprašanja pogosto zastavijo na e-poštni naslov 

posameznih predstavnikov za odnose z javnostmi, ne pa denimo na vse naslove. Če je 

ta posameznik odsoten, na vprašanje tudi ne more odgovoriti. Služba za odnose z 

javnostmi včasih, ko potekajo seje Državnega zbora, zagotavlja tudi popoldanska 

dežurstva. 

Predlagamo, da se na e-poštnih naslovih predstavnikov za odnose z javnostmi 

omogoči možnost avtomatskega odgovora v primeru odsotnosti. Če bi torej nekdo 
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poslal e-poštno sporočilo odsotnemu posamezniku, bi nemudoma dobil avtomatiziran 

odgovor, ki bi se takole glasil približno takole: 

»Spoštovani, sporočam vam, da me med XXX in YYY ne bo v službi. Svoje 

vprašanje lahko zastavite mojim sodelavcem (naprej so objavljeni njihovi e-poštni 

naslovi in telefonske številke).« 

Podoben ukrep je mogoče izvesti tudi na telefonskih tajnicah. 

Naslednja možnost, ki pa bi ji lahko očitali neosebnost, pa je uvedba enotnega e-

poštnega naslova namenjenega novinarskim vprašanjem. 

 

Glede zahteve, da morajo biti vprašanja posredovana pisno, in da so tudi odgovori 

podani pisno, so v Službi za odnose z javnostmi povedali, da so to pravilo uvedli 

zaradi negativnih izkušenj s povzemanjem po telefonu sporočeni odgovorov, ki niso 

ustrezali povedanemu. V pisni obliki sicer zahtevajo bolj zahtevna vprašanja, medtem 

ko na posamezne preprostejše poizvedbe (posredovanje magnetogramov, podatke o 

plačah) odgovorijo tudi, če so zastavljena po telefonu. 

 

Novinarje moti tudi napovedovanje »časovno manj predvidljivih dogodkov«, kot so 

denimo izjave za javnost, za katere – tako menijo – pogosto niso obveščeni 

pravočasno. 

 

Služba za odnose z javnostmi spodbuja čim bolj proaktivno vlogo Državnega zbora 

v komuniciranju z javnostmi. Želijo, da bi predsedniki delovnih teles po sejah dajali 

čim več izjav, še prav posebej v primeru za javnost zaprtih sej, pri katerih se 

zavzemajo, da bi izjave za javnost postale običajne. Odločitev o izjavi je v rokah vodje 

delovnega telesa. Najave izjav skušajo dati že s sklicem seje, se pa kdaj zgodi, da kdo 

tik pred zdajci dati izjavo in takrat morajo novinarje obvestiti prav na hitro. Slednje 

sicer ni pravilo. Posebej obveščajo glede fototerminov pred zaprtimi sejami. 
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Zamisel, da bi izjave po sejah delovnih teles postale običajne podpiramo, morebiti 

bi to idejo lahko razširili tako, bi po sejah organizirali celo krajše novinarske 

konference kot povzetek obravnavanega z možnostjo novinarskih vprašanj. Je pa to 

lahko seveda zgolj predlog Službe za odnose z javnosti, le nosilci politične moči se za 

to lahko odločijo. 

 

Novinarji so nekaj pripomb dali tudi na prenovljene spletne strani, predvsem kar se 

njihove preglednosti in hitrosti osveževanja podatkov tiče. 

 

»Nepreglednosti« spletne strani se zavedajo tudi v Službi za odnose z javnostmi, pri 

čemer pa poudarjajo, da je to tudi posledica velikega povečanja količine informacij, ki 

jih ponuja spletna stran. Da je iskanje informacij včasih zelo zahtevno kažejo tudi 

izkušnje sodelavcev Službe za odnose z javnostmi, ki morajo tako državljanom kot 

tudi novinarjem večkrat pomagati do posameznih informacij, in sicer tako, da jih 

»vodijo« po spletni strani, ali pa jim celo povedo oziroma pošljejo celoten spletni 

naslov (url). Pravijo, da to kaže na to, da je spletna stran Državnega zbora včasih 

zahtevna za uporabo. V pričujočem poročilu spletni strani namenjamo precej 

pozornosti, tako skozi analizo kot skozi konkretne sugestije. 

Kar se ažurnosti podatkov tiče, so podatki na spletni strani sinhronzirani z notranjim 

omrežjem Državnega zbora, z zamikom nekaj ur so na spletni strani objavljeni zgolj 

magnetogrami. Novinarji imajo v poslopju Državnega zbora možnost uporabe notranje 

mreže. 

 

Ko govorimo o bolj konceptualnih vprašanjih glede vloge Službe za odnose z 

javnostmi, je Služba za odnose z javnostmi komentirala predvsem trditev, da 

»formalni kanali komunikacije redko rabijo odpiranju pomembnih tem, kot tudi, da je 

obstoječ način komunikacije pretežno enosmeren«. 

Služba za odnose z javnostmi samo sebe razume predvsem kot »orodje« za 

novinarsko delo. To pomeni predvsem, da Služba za odnose z javnostmi ni mesto, ki 
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bi odpiralo »pomembne teme«, pač pa so to predvsem novinarji na eni in politiki na 

drugi strani. Vloga Službe je v tem kontekstu predvsem zagotavljanje vseh informacij, 

ki jih novinarji pri obravnavi teh tem potrebujejo. Nenazadnje je serviranje 

posameznih tem medijem kot pomembnih s strani »piarovskih« služb, pogost očitek 

prav na račun teh služb, ki da tako skušajo dosegati pozitivne učinke za svoje 

naročnike ali celo manipulirati z javnostmi. 

Delo Službe za odnose z javnostmi je gotovo v veliki meri enosmerno, saj gre veliki 

meri za posredovanje informacij o delu Državnega zbora, sama Služba pa gotovo ni 

tisti sogovornik, ki bi lahko dajala politične ocene. 

 

Tudi sami ocenjujemo, da je odločitev o bolj »interaktivni« komunikaciji z 

Državnim zborom predvsem politična. Služba za odnose z javnostmi sicer lahko deluje 

kot spodbujevalec bolj proaktivne in interaktivne vloge Državnega zbora v 

komuniciranju z javnostmi, vendar pa v tej smeri ne more nastopiti sama. Tudi v 

primeru večjega odpiranja, bo vloga Službe za odnose z javnostmi predvsem podporna 

in posredniška. Vsebinski vidiki kot tudi udeležba v takšni interaktivni komunikaciji 

bodo morali biti, kot poudarjamo v sklepu tega poročila, v rokah nosilcev politične 

moči. 

 

* 

 

Ryan in Martinson ugotavljata, da novinarji in novinarke službe za odnose z 

javnostmi obravnavajo kot vir informacij z nizko stopnjo verodostojnosti in jih na 

splošno ne spoštujejo, anketa, ki so jo izvedli med novinarji in novinarkami 

kalifornijskih dnevnikov v ZDA, pa njuni trditvi pritrjuje. Kar 76 odstotkov vprašanih 

predstavnikom služb za odnose z javnostmi ne zaupa, medtem ko 64 odstotkov 
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anketiranih celo trdi, da jih predstavniki tovrstnih služb pri njihovem delu ovirajo38. 

Novinarji in novinarke naj bi obenem zavrgli kar dobrih 92 odstotkov pošte, ki jo 

prejmejo od služb za odnose z javnostmi39, uredniki in urednice pa v precejšnjem 

številu z negodovanjem zatrjujejo tudi, da jih službe za odnose z javnostmi obsipavajo 

s svojimi gradivi ter nadlegujejo s telefonskimi klici in elektronsko pošto. Kljub temu 

praksa sodobnega novinarstva kaže, da novinarji in novinarke navkljub domnevno 

nizkemu zaupanju v službe za odnose z javnostmi, pogosto nekritično uporabljajo 

njihovo gradivo in ga občinstvu celo posredujejo kot svoje. Čeprav novinarji in 

novinarke trdijo, da neradi uporabljajo informacije, ki prihajajo iz služb za odnose z 

javnostmi, zaradi različnih nagibov v resnici ravnajo drugače. Študije, ki so analizirale 

prispevek odnosov z javnostmi k novinarskemu poročanju, so pokazale, da je takšen 

delež več kot 50 odstoten40, po ugotovitvah Hunta in Gruniga pa lahko občuten del 

delovanja novinarjev in novinark opredelimo kot pasivno predelavo informacij, ki jih 

prejmejo od služb za odnose z javnostmi – ko novinarji in novinarke dejansko 

preoblikujejo sporočilo za objavo, rutinsko spremljajo določen dogodek ali zaslišanje, 

odzivajo pa se šele na pobudo informacijskega vira.41  

Ob tem ko tudi teoretiki odnosov z javnostmi večinoma zatrjujejo, da imajo 

službe za odnose z javnostmi malo ali nič nadzora nad tem, »ali«, »kdaj« in »kako« 

bodo novinarji in novinarke poročali, so službe za odnose z javnostmi iz pasivnih 

izvorov informacij že zdavnaj prerasle v aktivne proizvajalce informacij. Medijem 

aktivno dostavljajo »dogodke«, izbirajo tiste, ki so po njihovih merilih ustrezni za 

objavo, ustvarjajo tako imenovane psevdo-dogodke ter pripravljajo »novinarska« 

besedila.42 Med najpogostejša orodja odnosov z javnostmi sodi novinarska konferenca, 

dostavljanje pravočasnih informacij novinarjem preko medmrežja ter sporočila za 

                                              
38 Pincus, David J.; Rimmer, Tony; Rayfield, Robert E.; Cropp, Fritz: Newspaper Editors Perceptions 
of Public Relations: How Business, News and Sports Editors Differ, Journal of Public Relations 
Research, 1993, str. 34. 
39 Parsons, Paul: Sources of Information. V: Evensen, Bruce (ur.): The Responsible Reporter, Vision 
Press, Northport, 1995, str. 115. 
40 Poler Kovačič, Melita: Novinarska (iz)virnost, FDV, Ljubljana, 2004, str. 62. 
41 Grunig, James E.; Hunt, Todd: Tehnike odnosov z javnostmi, DZS, Ljubljana, 1995, str. 59.  
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javnost, ki so za novinarje uporabna, ker so pogosto že napisana kot novinarska 

besedila in jih je za objavo potrebno le minimalno prirediti.  

Tudi dejstvo, da so medijske hiše pripravljene toliko časa nameniti političnim 

vestem, ki prihajajo iz državnih institucij, je posledica velikega uspeha »političnih 

odnosov z javnostmi«, predvsem pa uspeha vlad in državnih institucij nasploh pri 

obvladovanju medijev in informacij.43 Mediji dajejo prednost državi in njenim 

uslužbencem ter celo njihovemu najbolj obrobnemu početju samoumevno odmerjajo 

medijski prostor, medtem ko na državne uslužbence gledajo kot na zanesljive vire in 

zanimive sogovornike. Mediji vsekakor namenjajo veliko pozornosti politični sferi na 

ravni državnih institucij, novinarjem in novinarkam, ki jih preganjajo kratki roki za 

oddajo prispevkov, pa pride prav, da jim nekdo olajša pridobivanje novic. Mnogi 

avtorji, med njimi Cockerell44, opozarjajo, da si, kar se tiče delovanja parlamenta, le 

redki novinarji in novinarke prizadevajo, da bi situacijo raziskali podrobneje in 

»večinoma le brskajo po površju«. Cilj novinarja/ke je zbrati pomembne točke 

določenega dogodka, če mu to na določen način nekdo olajša s povzetkom glavnih 

misli, pa obstaja precejšnja verjetnost, da bodo izbrani (predvajani v tistih nekaj 

minutah ali zapisani v vrsticah prispevka) prav ti izseki iz govora. Ker so novinarske 

organizacije prisiljene zmanjšati stroške in obenem povečati produkcijo novic, pa 

takšna cenena in razpoložljiva informacijska nadomestila vsekakor uspešno zamašijo 

luknje.  

Izvajalci odnosov z javnostmi imajo torej v novinarskem procesu danes vplivno 

vlogo. Novinar kot subjekt je v krizi, na njegovo mesto pa zlahka stopajo tudi drugi: 

lastniki kapitala in nosilci politične moči in oblasti.45 Predstavniki za odnose z 

javnostmi so zato nesporno vplivni soustvarjalci medijske realnosti. Tipologija 

                                                                                                                                             
42 Poler Kovačič, Melita: Novinarska (iz)virnost, str. 63. 
43 Mc Nair, Brian: Journalism and Democracy: An Evaluation of the Political Public Sphere, 
Routledge, London, New York, 2000.  
44 Cockerell, M.; Hennessy, P. in Walker, D.: Sources Close to the Prime Minister, Macmillan, 
London, 1984, str. 11.  
45 Poler Kovačič, Melita: Vplivi odnosov z mediji na novinarski sporočanjski proces, Teorija in 
praksa, let. 39, št. 5, Ljubljana, 2002, str. 767. 
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dejavnosti političnih odnosov z javnostmi, ki jo ponuja McNair, pravi, da politični 

odnosi z javnostmi vključujejo štiri vrste dejavnosti: obvladovanje medijev, 

obvladovanje javne podobe, notranje komuniciranje in obvladovanje informacij, v 

grobem pa govori o dveh med seboj tesno prepletenih procesih, obvladovanju medijev 

in obvladovanju informacij. Posledica odnosa med politiki in mediji je, kot pravi 

McNair, namreč navzkrižje teoretično dveh različnih interesov. Novinar naj bi se trudil 

poiskati in predstaviti dejstva, medtem ko si politik prizadeva, da bi novinarski 

prispevek odseval sporočilo, ki ga želi posredovati sam. Dejstvo, da je obveščanje 

javnosti dolžnost, torej ne pomeni, da državne institucije ne bodo poskušale nadzirati 

in manipulirati količine in vrst informacij, ki jih razširjajo. Obvladovanje informacij, 

poudarja McNair, zaznamuje procese in postopke, s katerimi državni organi širijo 

informacije, ki nam jih želijo dati v vednost. Tisto, kar nam državne institucije povedo 

»prek svoje piarovske mašinerije, je eno, informacije, ki jih ima na voljo pri resničnem 

vodenju države, pa nekaj povsem drugega«46. Pri tem se pojavljajo opozorila v zvezi z 

vse večjo uporabo skrbno zasnovanih komunikacijskih strategij, s katerimi želi 

državna uprava zagotoviti, da so informacije, ki jih podaja državljanom, »zasukane v 

pravo smer«, medtem ko so drugi prepričani, da je povečano število svetovalcev za 

odnose z javnostmi v državnih institucijah zgolj posledica »reklamne kulture« v 

družbi. Marsikoga vzpon državnih odnosov z javnostmi upravičeno skrbi, saj je na ta 

način mogoče obvladovati medije in informacije tudi tako, da tisti, ki jih obvladuje, 

daje prednost izključno lastnim pogledom. V Sloveniji novinarjev in novinark, ki pri 

svojem delu na različne načine prihajajo v stik z Državnim zborom RS, vzpon 

koncepta državnih odnosov z javnostmi, kot je pokazala naša raziskava, večinoma ne 

skrbi. Skrbijo jih kvečjemu načini, na katere službe za odnose z javnostmi medijem 

»servirajo« informacije in ki po njihovem mnenju niso tako hitri in dostopni, kot bi 

lahko bili.  

                                                                                                                                             

 
46 Cockerell, M.; Hennessy, P. in Walker, D.: Sources Close to the Prime Minister, str. 9. 



 

167 

Odnosi z javnostmi z vidika uresničevanja Zakona o dostopu do informacij 

javnega značaja in z vidika Zakona o medijih 

Analiza odnosov z javnostmi s stališča Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

Analiza odnosov z javnostmi Državnega zbora Republike Slovenije s stališča 

Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 96/2005), ki je bil sprejet 

leta 2003, dopolnjen pa leta 2006, se v veliki meri naslanja na analizo spletnega mesta 

Državnega zbora. Razlog za takšno odločitev najdemo v zakonu samem, ki 

elektronske baze podatkov in dostop do njih posebej izpostavi v četrtem odstavku 

tretjega člena:  

»Organ mora v čim večji meri zagotavljati informacije javnega značaja v 

elektronski obliki, vendar ni dolžan za potrebe ponovne uporabe informacij javnega 

značaja zagotavljati pretvorbe iz ene oblike v drugo ali zagotoviti izvlečkov iz 

dokumentov, kadar bi to pomenilo nesorazmeren napor izven preprostega postopka ter 

tudi ne nadaljevati z ustvarjanjem določenih informacij samo zaradi ponovne uporabe 

s strani drugih organov ali oseb.« 

Zakonodajalčev poudarek na podatkih v elektronski obliki je razumljiv in kaže na 

razumevanje dostopa ne zgolj v smislu pravice, ampak predvidi tudi poti, po katerih je 

to pravico mogoče v največji meri in v največjem obsegu, pogosto pa tudi z najnižjimi 

stroški (tako s strani prosilca kot s strani institucije) uresničevati, torej z izkoriščanjem 

tehnoloških možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska 

tehnologija. V analizi je torej smiselno oceniti, v kakšni meri so informacije javnega 

značaja dostopne na spletnem mestu Državnega zbora, identificirati tiste podatke, ki 

po elektronski poti niso na voljo, in oceniti možnosti za njihovo spletno objavo. 

Informacija javnega značaja je v zakonu definirana kot »informacija, ki izvira iz 

delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, 

evidence ali drugega dokumentarnega gradiva […], ki ga je organ izdelal sam, v 
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sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb« (1. odstavek 4. člena). 

Javne informacije, s katerimi razpolaga organ, so objavljene v katalogu informacij 

javnega značaja, ki ga je organ dolžan »redno vzdrževati in na primeren način javno 

objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.)«, ga urediti po vsebinskih 

sklopih in dati na vpogled prosilcu (1. odstavek 8. člena). 

Nujen poudarek pri analizi odnosov z javnostmi Državnega zbora je, da je Zakon o 

dostopu do informacij javnega značaja kot splošni zakon, ki zadeva vse osebe javnega 

prava, po svojih določilih za delovanje Državnega zbora bistveno preozek, saj 

informacijo javnega značaja opredeli kot »dokument«, skratka kot tako ali drugače 

materializirani objekt, medtem ko je za Državni zbor predpisano, da je že njegovo 

delovanje, torej plenarna zasedanja, zasedanja odborov, javno, pri čemer mora Državni 

zbor javnost svojega dela tudi neposredno omogočiti, pa naj bo to z zagotavljanjem 

pogojev dela za novinarje, z neposrednimi prenosi sej ali z možnostjo neposrednega 

spremljanja za vse državljane. 

Za katalog informacij javnega značaja Državnega zbora lahko zatrdimo, da so 

vsebine in zbirke podatkov, ki jih navaja katalog, v veliki meri dostopne preko 

svetovnega spleta, tako na spletnem mestu Državnega zbora kot z objavljanjem 

ustreznih povezav na relevantne spletne naslove. Med temeljne informacije javnega 

značaja sodijo sprejeti zakoni, sprejeti akti in uradna prečiščena besedila zakonov, kot 

tudi predlogi predpisov, ki so v celoti dostopni na spletu, in sicer vsi zakoni, sprejeti 

po osamosvojitvi Slovenije 25. junija 1991, akti sprejeti po 28. novembru 1996 in 

uradna prečiščena besedila zakonov, sprejeta po 29. novembru 2002. Predlogi 

predpisov in zakonov so dostopni za tekoči mandat. V katalogu so v kategoriji (2.d) 

navedeni tudi predpisi EU, na katere so vzpostavljene ustrezne povezave (Uradni list, 

EU na spletu). 

V tem segmentu gre za zelo obsežno zbirko večjega dela veljavne zakonodaje, ki je 

temeljni »produkt« dela Državnega zbora in ki je relevantna za vse državljane in 

prebivalce Slovenije kot tudi za druge, ki bi jih slovenska zakonodaja lahko zadevala. 

Kot smo že povedali, je bila spletna stran Državnega zbora dolgo časa edina spletna 
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stran državnega organa, na kateri je bilo mogoče najti prosto dostopna besedila 

zakonov, medtem ko je javno podjetje Uradni list omrežni dostop do zakonodaje 

uporabnikom zaračunavalo. Šele po sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (UL, 90/2005) oktobra 2005, so zakoni 

prosto dostopni tudi preko spletne strani Uradnega lista. Spletni bazi Uradnega lista in 

Državnega zbora sta primerljivi tudi po obsegu, vendar pa za razliko od zakonodajne 

zbirke Državnega zbora Uradni list velja kot formalni in veljavni vir zakonskih 

besedil. Od omenjene zakonske spremembe naprej smo v situaciji, ko lahko rečemo, 

da se podatkovni zbirki podvajata, kar lahko, ker gre za vira, ki se razlikujeta glede 

zanesljivosti (Državni zbor se v Pravnih obvestilih uporabnikom svojih strani 

(http://www.dz-rs.si/index.php?id=10 odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitno 

škodo, ki bi jo kdo utrpel zaradi morebitnih napak v objavljenih dokumentih) 

uporabnikom povzroči tudi nevšečnosti. Uporabniki spletnega mesta Državnega zbora 

so celo izrecno napoteni, da v kočljivih primerih besedilo dokumenta preverijo pri 

pristojnem organu ali na Uradnem listu (tudi za tega sicer velja, da je uradna njegova 

tiskana, ne pa elektronska verzija). Zato smo mnenja, da bi spletno mesto Državnega 

zbora sicer moralo ohraniti iskalnik po sprejeti zakonodaji in tudi podatke, ki se 

navezujejo na sprejemanje zakona, kakršni so denimo podatki o tem, kako so o zakonu 

glasovali posamezni poslanci, ter druge evidenčne podatke, zakonsko besedilo pa bi 

bilo dostopno po povezavi na spletno stran Uradnega lista, s čimer bi se predvsem 

izognili nejasnosti okoli uradnosti ali neuradnosti posameznih verzij. 

Zbirka predlogov zakonov in drugih predpisov je izjemnega pomena predvsem zato, 

ker je to edino mesto, na katerem so zbrani vsi predlogi, ki so v postopku sprejemanja 

v Državnem zboru. Omenjena zbirka podatkov torej pomeni panoramski posnetek 

stanja zakonodajnega procesa v posameznem trenutku. Zbirka podatkov omogoča 

polni vpogled v sprejemanje posameznega zakona v Državnem zboru, saj je na voljo 

tudi t.i. hierarhija dokumenta. Na voljo so verzije dokumenta od njegove vložitve s 

strani predlagateljev, verzije po posameznih branjih, objavljeni so tudi morebitni 
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amandmaji. Ocenjujemo, da tako urejena baza presega zahteve Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja. 

»Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov« vsebuje povezave na različne tipe 

sej, ki sestavljajo delo Državnega zbora: tako plenarnih zasedanj kot sej delovnih teles. 

V zbirki podatkov so sklici sej z dnevnimi redi, magnetogrami vseh sej in pa 

videoposnetki plenarnih zasedanj. Ti dokumenti ponujajo neposreden vpogled v delo 

parlamenta in ne zgolj v rezultate tega dela. Rečemo lahko, da gre za obsežen arhiv 

formalne zakonodajne debate. Omenili smo že, da so preko spletne strani Državnega 

zbora na voljo tudi neposredni prenosi plenarnih sej, Državni zbor pa nudi tudi sliko in 

ton za prenose na televizijah, kar ocenjujemo kot preseganje zahtev Zakona o dostopu 

informacij javnega značaja, je pa utemeljena v zahtevi po javnosti dela Državnega 

zbora. 

V razdelku »Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja« 

oziroma v seznamu posameznih dokumentov kataloga informacij javnega značaja so 

navedeni trije sklopi dokumentov: Sporočila za javnost, Koledar dogodkov in 

Publikacije. Koledar dogodkov je dejansko podroben urnik dela Državnega zbora po 

dnevih, v razdelku Publikacije pa so navedene knjiga, zgibanke in brošure, 

raziskovalni projekti in raziskovalne naloge. Kljub temu, da publikacije in predvsem 

njihove podkategorije konotirajo tiskovine, je večina dostopna tudi preko spleta 

(prevladuje format pdf). Tako je od 46 knjig 38 dostopnih v elektronski obliki, pri 

čemer je ena od 8, ki niso dostopne na spletu, knjižna izdaja Poslovnika Državnega 

zbora, ki je seveda dostopen med zakonodajo objavljeno na spletni strani. Od sedmih 

raziskovalnih projektov jih je pet dostopnih spletno, medtem ko od 76 raziskovalnih 

nalog le ena nima tudi elektronske verzije. V nekoliko manjši meri so na spletu 

dostopne le zgibanke in brošure, kar pa, ker jih razumemo predvsem v smislu 

promocijskega gradiva, ni nenavadno. 

Pregled gradiva, navedenega v katalogu informacij javnega značaja, je torej z zelo 

redkimi izjemami dostopen elektronsko, kar štejemo kot popolno dostopnost tako v 

časovnem kot prostorskem smislu z obvezno pripombo, da orodja, ki so potrebna za 
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dostop do navedenih informacij, še vedno niso v lasti in uporabi kar največjega dela 

prebivalstva, kot to denimo velja za starejše komunikacijske tehnologije, zaradi česar 

je pomembno, da so dokumenti dostopni tudi na druge načine. Državni zbor omogoča 

neposredni (fizični) dostop ob delovnih dneh med 9. in 15. uro. 

V analizi odnosov z javnostmi z vidika uresničevanja Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja torej prihajamo do sklepa, da – kar se določil zakona tiče - 

Državni zbor oziroma njegovo spletno mesto ne izkazuje pomanjkljivosti. V kolikor v 

to obravnavo vključimo še premisleke o možnostih vključevanja državljanov v 

zakonodajni proces v smislu posvetovanja, pa moramo ugotoviti, da take vsebine 

bistveno presegajo zakon, katerega namen je po našem mnenju predvsem vzpostaviti 

podlago (lahko bi dejali minimalne standarde) za nivo vključevanja državljanov in 

prebivalstva v politične procese, ki smo ga poimenovali informiranje. 

Kljub navedenemu pa imamo dve pripombi, pri čemer prvo uvrščamo v domeno 

dostopa do informacij javnega značaja, medtem ko se druga nanaša predvsem na 

tehnologije in načine dostopanja do teh informacij. 

Prvo pripombo bi lahko naslovili transparentnost porabe proračunskih sredstev v 

Državnem zboru predvsem v tistem segmentu, ki je tudi medijsko najbolj in največkrat 

eksploatiran, namreč segment plač in drugih ugodnosti poslancev, kot so denimo 

službeni mobilni telefoni, raba službenih vozil ipd. Smiselno bi bilo, da so plače 

poslancev in tistih, ki prejemajo poslansko plačo v bruto zneskih, za mesec nazaj 

objavljene na spletni strani skupaj s pojasnilom, kako je plača poslanca sestavljena in 

od česa vse je odvisna, enako bi bilo smiselno storiti tudi s porabo na mobilnih 

telefonih in z drugimi ugodnostmi. Na ta način bi postalo delovanje Državnega zbora 

še bolj transparentno, prejemki in ugodnosti poslancev pa bi se s tem tudi 

demistificirali. Plač in drugih ugodnosti, ki so javno objavljene, namreč ni mogoče 

»razkrivati«. Ko se objavljanje poslanskih plač v medijskem prostoru poimenuje 

»razkrivanje«, se konotira skrivanje, prikrivanje, torej neko nemoralno dejanje, kar 

gotovo ne pripomore k ugledu Državnega zbora v javnosti. Redno objavljanje plač bi 
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moralni obsodbi prikrivanja oziroma morda celo sramovanja odvzelo vsakršni smisel 

in premaknilo to debato na drug nivo. 

Poslanske plače sodijo v segment pripomb glede odnosov z javnostmi Državnega 

zbora, ki zadevajo poslance in poslanske skupine. Kot smo že poudarili, smo zaznali 

informacijsko neuravnoteženost med vsebinami, ki jih Državni zbor javnosti 

neposredno ponuja glede delovanja zakonodajnega telesa kot institucije, in pa 

vsebinami, ki so povezane z glavnimi akterji v tem dogajanju, namreč s poslanci in 

poslanskimi skupinami ter z njimi povezanimi strankami, ki so predstavljeni precej 

skopo, predvsem pa umanjka predstavitev političnih stališč tako poslanskih skupin kot 

posameznih poslancev glede vprašanj v obravnavi in glede njihovih političnih 

programov. 

Tudi kar se tiče Državnega zbora kot celote bi bilo smiselno, da bi za vsako 

proračunsko leto objavili prihodke iz proračuna in na preprost in pregleden način 

predstavili podatke o materialnih stroških delovanja, plačah zaposlenih, investicijah 

ipd., kar bi pomembno prispevalo k transparentnosti delovanja. 

Druga pripomba glede odnosov z javnostmi s stališča Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja pa ta zakon vsebinsko v bistvu presega, saj sodi na 

področje izboljševanja in lajšanja dostopa do informacij po tem, ko so te že obče 

dostopne. Kot smo že ugotovili, Državni zbor objavlja obsežne baze podatkov, ki pa 

od uporabnika, ki išče specifično informacijo, zahtevajo kar nekaj veščine pri iskanju. 

Tako mora denimo nekdo, ki želi prebrati magnetogram določene točke dnevnega reda 

na plenarnem zasedanju, najprej ugotoviti, na kateri dan je bila ta točka obravnavana, 

nato pa v samem magnetogramu poiskati ustrezno mesto. Če je ta postopek z 

magnetogrami še relativno preprost, pa tako iskanje po videoposnetkih ni mogoče. 

Smiselno bi bilo torej, da se vsaj magnetogrami v prihodnosti opremijo z ustreznimi 

kazalniki, ki bi omogočili neposredne preskoke na specifične točke besedila. 

Kot rečeno, ocenjujemo, da so odnosi z javnostmi Državnega zbora, predvsem kar 

se tiče dostopnosti relevantnih informacij, skladni z Zakonom o dostopu do informacij 

javnega značaja, da pa je mogoče načine tega dostopa izboljšati, predvsem pa dodati 
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nekatere vsebine, ki so pomembne predvsem z vidika večje transparentnosti glede 

porabe proračunskih sredstev. 

Analiza odnosov z javnostmi Državnega zbora s stališča Zakona o medijih 

Preden se lotimo obravnave in analize odnosov z javnostmi Državnega zbora s 

stališča Zakona o medijih, moramo opozoriti na dejstvo, da se zakon prav v času, ko to 

analizo opravljamo, v precejšnji meri spreminja, in sicer tudi v poglavjih, ki 

neposredno zadevajo odnose med javnostmi (mediji) in državnimi organi. V 

zakonodajni postopek je namreč vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o medijih, ki je, ko to pišemo, še v prvi obravnavi. Glede zakona je bila v prvi 

polovici marca opravljena javna predstavitev mnenj. Analiza, ki jo bomo opravili na 

tem mestu, se bo naslanjala na trenutno veljavni Zakon o medijih (Uradni list, 

35/2001), v analizi pa bomo uporabili tudi predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o medijih, kot je trenutno vložen v prvo obravnavo. V kolikor bo 

do konca raziskovalne naloge (začetek maja) oziroma v drugi obravnavi zakona prišlo 

do bistvenih sprememb v za odnose z javnostmi Državnega zbora relevantnih členih 

predloga, bomo ustrezne popravke vnesli v končno poročilo. 

 

Zakon o medijih je za odnose z javnostmi Državnega zbora pomemben v dveh 

smislih, saj na eni strani na splošno opredeljuje pravice posameznikov in organizacij, 

ki so predmet medijske obravnave, na drugi strani pa bolj specifično dolžnosti javnih 

institucij pri obveščanju medijev. Ko govorimo o pravicah, merimo predvsem na 

člene, ki opredeljujejo pravico do odgovora in popravka v členih od 26 do 44 Zakona o 

medijih, medtem ko so dolžnosti Državnega zbora in drugih javnih institucij 

opredeljene v 45. členu. 

Popravek je v Zakonu o medijih opredeljen v četrtem odstavku 26. člena (v oglatih 

oklepajih zapisane besede so dopolnitve iz 7. člena predloga sprememb Zakona o 

medijih): »Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je 
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[zanikanje oziroma] popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v 

objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje [oziroma prikaz drugih ali nasprotnih] 

dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno 

dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu.« 

Analiza pravice do popravka v primeru Državnega zbora kot predmeta medijske 

obravnave in njihovega uresničevanja je težavna, saj se v Državnem zboru srečujemo, 

kar je ponavljajoča se tema te naloge, z različnimi instancami oziroma akterji, ki 

komunicirajo z različnimi javnostmi in med seboj niso nujno povezani, hkrati pa so v 

zakonodajnem postopku predlogi, ki te pravice mestoma bistveno spreminjajo. 

Izpostavimo lahko dve skrajnosti: na eni strani je Državni zbor kot zakonodajno telo, 

torej kot institucija, ki navzven nastopa kot ena in enotna institucija, na drugi strani pa 

so poslanske skupine oziroma parlamentarne politične stranke, ki nastopajo kot 

zastopnice specifičnega, bolj ali manj jasno diferenciranega območja znotraj 

strankarsko opredeljenega političnega prostora. Kot smo že poudarili, lahko odnose z 

javnostmi Državnega zbora razdelimo prav na ti dve domeni, kjer na eni strani Služba 

za odnose z javnostmi vsebinsko informira o delovanju in rezultatih dela Državnega 

zbora nasploh in skrbi za informacije javnega značaja, medtem ko ima v posredovanju 

strankarsko-političnih vsebin predvsem posredniško vlogo. Podobno velja za druge 

instance, kot so denimo sekretarke delovnih teles. V posredovanju strankarsko-

političnih vsebin imajo glavno besedo poslanci, poslanske skupine oziroma politične 

stranke, slednje so v nekaterih primerih na področju odnosov z javnostmi celo 

kadrovsko povezane (predstavnik za odnose z javnostmi poslanske skupine je hkrati 

predstavnik za odnose z javnostmi stranke). 

Ta dvojnost odnosov z javnostmi Državnega zbora implicira, da je morebitna raba 

institucije popravka oziroma odgovora vezana na različne kontekste in pričakovane 

učinke rabe te zakonske možnosti. Implicira pa tudi to, da ni mogoče vzpostaviti 

enotnih priporočil glede rabe tega instrumenta za vse akterje, ki delujejo v Državnem 

zboru. To bo še toliko težje, v kolikor bodo obveljale spremembe zakona o medijih, 

kot so trenutno vložene v zakonsko proceduro. Bistvena sprememba pri pravici do 
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popravka se nanaša na 27. člen Zakona o medijih, ki se v veljavnem zakonu glasi: 

»Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev, na enakem in enakovrednem 

mestu programskega prostora in na enak ali enakovreden način, kot je bilo objavljeno 

obvestilo, na katero se popravek nanaša. Popravek ne sme biti nesorazmerno daljši od 

obvestila oziroma od dela obvestila, na katerega se nanaša.« Omenjeni člen je v 

predlogu sprememb zakona o medijih izjemno razširjen, tako da od starega člena v 

njem ostaja samo prvi stavek (do vejice), sam člen pa se z enega razširi na 10 

odstavkov, ki natančno (torej zelo eksplicitno) predpisujejo, kje in kako mora biti 

popravek objavljen. Po drugi strani pa v členu ni več določila, da popravek ne sme biti 

nesorazmerno daljši od obvestila oziroma dela obvestila, na katerega se nanaša. 

Določilo glede dolžine popravka tako ostaja zgolj v 31. členu, v katerem so 

navedeni primeri, ko odgovornemu uredniku medija ni treba objaviti popravka. Tako 

je že v 6. alineji 31. člena obstoječega zakona: »[popravka ni treba objaviti] če je 

zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, v katerem so navedbe, zaradi 

katerih se daje, oziroma od dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša.« V 

predlogu za spremembe pa se ta stavek tukaj ne konča, ampak je dodano: »razen v 

primerih, ko gre za navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, 

s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v 

objavljenem besedilu.« 

Taki popravki imajo torej lahko neomejen obseg, kar pomeni preveliko poseganje v 

uredniško avtonomijo medijev, tudi zato, ker zakon že do sedaj ni omejeval dolžine z 

dolžino obvestila, ampak govori o nesorazmernosti, ki jo razumemo tako, da je 

popravek seveda lahko daljši od obvestila. Predlog sprememb zakona pa dovoljuje 

prav nesorazmerno daljše popravke. 

V primeru, da bo taka ureditev sprejeta, bo sicer šele praksa pokazala, v kakšni meri 

bo pravica do navajanja drugih ali nasprotnih dejstev v nesorazmernem obsegu 

izrabljana. Problem, ki ga vidimo v taki ureditvi je, da ruši razmerja odgovornosti, ki 

jih imata tako novinar kot odgovorni urednik. Tako novinar kot urednik sta za 

objavljeno odgovorna predvsem bralcem, ki za objavljene vsebine v mnogih primerih 
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nenazadnje tudi plačajo. Popravek, tako menimo, ne ščiti zgolj osebe, organizacije in 

organa, katerih interesi so prizadeti z navedbami v posameznem obvestilu, ampak ščiti 

tudi pravico bralca oziroma gledalca do (pravilne) obveščenosti. Popravek torej zgolj 

nekoliko ostreje – z zakonom – opredeljuje odgovornost za novinarjevo in urednikovo 

delo, za resnično poročanje torej. Toda nesorazmerni popravki pomenijo, da so pred 

bralce postavljene vsebine, za katere ne more biti odgovoren ne urednik ne novinar, 

kar pomeni, da se zmanjšuje neodvisnost medijev pri oblikovanju vsebin. Bralec na ta 

način ne dobi ustrezne informacijske storitve, saj za vsebino popravka, za razliko od 

novinarskega besedila, s stališča uredništva in novinarjev oziroma novinarskega 

kodeksa ne odgovarja nihče, avtor odgovarja zgolj kazensko in civilnopravno, če bi s 

svojim pisanjem koga obrekoval ali mu kako drugače škodil. Če je popravek neke 

vrste garant resničnosti poročanja, potem »nesorazmerni« popravki, lahko pomenijo 

izgubo prav te resničnosti.  

Državni zbor, njegove službe, poslanci in drugi zaposleni so seveda pogosta tema 

novinarskega pisanja in zato tudi potencialni upravičenci pravice do popravka. Pravica 

do popravka je sicer v temelju pravica vsakega posameznika, kar se zdi v nasprotju s 

potrebo po oblikovanju strategije na tem področju, v kolikor strategijo razumemo kot 

oblikovanje posameznih smernic oziroma celo pravil. Vendar pa je za oblikovanje 

učinkovitih strategij odnosov z javnostmi dobro, da so taka pravila oziroma prakse, ki 

pa ne morejo biti obveza, vendarle vzpostavljene. To bo pomembno predvsem, če se 

bo uveljavila razširjena oblika popravkov. 

1. Popravki naj bodo v največji možni meri uporabljeni zgolj kot popravljanje 

napačnih oziroma neresničnih navedb. Vsebinsko naj se strogo omejijo na dejstva, z le 

najnujnejšimi pojasnili. 

Takšen popravek je v komunikacijskem smislu najbolj učinkovit, saj se dotika 

osnovnega etičnega imperativa novinarskega dela – resničnosti poročanja. 

Upravičenost takega popravka torej ni utemeljena zgolj v pravici prizadetega, pač pa 

tudi v samih temeljih novinarskega poklica. Popravek napačnih in neresničnih navedb 

je v tem smislu tako v interesu oškodovanca kot v interesu medija in ga ni mogoče 
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prikazovati oziroma razumeti kot izkoriščanje instrumenta popravka z mesta politične 

moči. 

2. Popravki naj se držijo načela sorazmernosti. Popravek naj bistveno ne presega 

obsega navedb, na katere se nanaša. 

S tem oškodovanec namreč zase zahteva zadoščenje, ki je sorazmerno škodi, ki jo je 

utrpel, kar je osnovna opredelitev pravičnosti, prave mere. Oškodovancu tako ni 

mogoče očitati, da si na račun pravice prisvaja še dodaten medijski prostor. Tako 

ravnanje v smislu javne podobe oškodovancu prej škodi kot koristi. 

3. Navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi 

prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v 

objavljenem besedilu, naj bo redka izjema, ki naj se uporablja zelo premišljeno kot 

pravica do popravka. 

Odločitev za rabo takega instrumenta je smiselna predvsem takrat, ko obvestilo 

vsebuje zelo hude obtožbe, ko se torej v njem domneva, da je posameznik ali 

institucija zagrešila kaznivo dejanje, in sicer na podlagi informacij, ki so za takšno 

domnevo neadekvatne. Tudi takrat naj se navajanje drugih in nasprotnih dejstev drži 

načela sorazmernosti. Prav pri tem tipu popravka je po predlogu sprememb Zakona o 

medijih namreč dovoljena njegova nesorazmerna dolžina. Raba tako močnega 

instrumenta je lahko komunikacijsko učinkovita zgolj takrat, ko gre za zares hudo 

oškodovanje.  

V drugih primerih so oškodovancu na voljo drugi instrumenti, najmanj pisma 

bralcev, v primeru vrhunskih institucionalnih akterjev, kot so to poslanci, poslanske 

skupine, stranke in tudi Državni zbor kot celota, pa je na voljo vrsta komunikacijskih 

orodij – denimo izjava za javnost ali novinarska konferenca, pri katerih se je vedno 

mogoče izogniti očitku o poseganju (sicer pravno dovoljenemu) v avtonomijo 

novinarskega dela.  

4. V primeru popravkov neresničnih ali napačnih navedb, v katerih kot oškodovanec 

nastopa kateri od uslužbencev državnega zbora, in sicer v zvezi s svojim delom v 
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Državnem zboru, naj popravek zahteva institucija. Za poslance je smiselno, da so pri 

tem samostojni. 

Kot navedeno, gre pri gornjih točkah za priporočila, narejena po premisleku o 

komunikacijskih učinkih instrumenta popravka, jih pa seveda ni mogoče predpisati. 

Predvsem je pri rabi popravka pomembno, da se ne zabriše temeljno sporočilo, da je 

medij naredil napako, ki jo je treba popraviti, in da pri tem oškodovancu ni mogoče 

očitati, da posega v avtonomijo novinarskega dela. 

 

Dolžnosti Državnega zbora pri obveščanju javnosti so opredeljene v 45. členu 

Zakona o medijih, ki predstavlja 7. oddelek z naslovom Javne informacije in razdelek 

Dostop do javnih informacij. Predlog sprememb zakona o medijih spreminja oba 

naslova v Informacije za medije in naslov razdelka Dostop do informacij za medije. 

Take spremembe so nastale zaradi prilagajanja Zakona o dostopu informacij javnega 

značaja. Smiselno povzeto, nalaga veljavni Zakon o medijih Državnemu zboru 

naslednje: 

– Državni zbor mora dajati resnične, popolne in pravočasne 

informacije o vprašanjih s svojega delovnega področja za objavo preko 

medijev; 

– določiti mora odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost dela; 

– do konca drugega delovnega dne po tem, ko je bilo vprašanje 

zastavljeno, mora pisno sporočiti razloge za zavrnitev, če to zahteva 

odgovorni urednik medija. 

Državni zbor lahko odgovor na zastavljeno vprašanje zavrne: 

– če so zahtevane informacije vojaška, državna ali uradna tajnost ali 

poslovna skrivnost; 

– če bi objava informacij pomenila kršitev tajnosti osebnih 

podatkov; 

– če bi objava škodila sodnemu ali predkazenskemu postopku. 
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Državni zbor odgovarja za podane informacije, če so bile te objavljene vsebinsko 

točno. 

V predlogu sprememb Zakona o medijih so zahteve do organov, ki morajo 

posredovati informacije javnega značaja, nekoliko dopolnjene in bodo, če bodo 

sprejete, Državnemu zboru naložile še naslednje: 

– objavljeni morajo biti vsi kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna 

za izvajanje določb tega člena; 

– predpisan bo rok, v katerem mora Državni zbor odgovoriti na 

vprašanje, to je 7 dni; 

– Državni zbor bo moral v vsakem primeru pisno pojasniti, zakaj je 

objavo določene informacije zavrnil; 

– eksplicirana je pravica medija, da po prejemu odgovora zahteva 

dodatna pojasnila, ki jih bo moral Državni zbor posredovati najkasneje v 

treh dneh po prejemu zahtevka; 

– eksplicirana je možnost pritožbe na zavrnilno ali delno zavrnilno 

odločbo. 

Pogoji, pod katerimi lahko organ zavrne posredovanje informacije, niso več 

zapisani v Zakonu o medijih, pač pa se uporabljajo določbe Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja. 

Za resničnost in točnost informacije je odgovoren organ, ki jo izdal, vendar pod 

pogojem, da je bila informacija za medije v mediju bila objavljena v celoti in 

dobesedno. 

Na 45. člen Zakona o medijih so vezane tudi kazenske določbe, po veljavnem 

zakonu so kazni za neizpolnjevanje naloženih obveznosti naslednje: 500.000 tolarjev 

za pravno osebo, 120.000 tolarjev za odgovorno osebo pravne osebe in 60.000 tolarjev 

za fizično osebo. Predlog sprememb zaostruje kazen za organ, in sicer tako, da jo 

postavi v razpon od 500.000 do 5.000.000 tolarjev, medtem ko drugi dve kazni 

ostaneta enaki. 
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Spremembe 45. člena zakona o medijih, če bodo sprejete, torej ne prinašajo 

bistvenih sprememb za institucijo, predvsem ne takšnih, pri katerih bi glede 

implementacije lahko pričakovali kakšne posebne težave. Takšni novosti sta možnost 

za zahtevo dodatnih pojasnil in pa sedemdnevni rok za odgovor na novinarsko 

vprašanje. 

Priporočila, ki jih dajemo glede 45. člena Zakona o medijih, se na eni strani 

naslanjajo na priporočila, ki smo jih podali pri analizi zakona o varstvu osebnih 

podatkov, druga priporočila pa se nanašajo na postopke ob novinarskih vprašanjih po 

45. členu. 

1. Kot smo že predlagali v analizi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, 

bi bilo smiselno, da se nekateri podatki o proračunski porabi Državnega zbora, ki so 

tudi sicer pogost predmet medijske obravnave – osebni dohodki poslancev, raba 

službenih avtomobilov in telefonov, potem mesečni proračunski prihodki strank 

oziroma poslanskih skupin – objavljajo na spletnem mestu Državnega zbora. Enako 

naj se stori z odgovori na druga vprašanja, ki so se po izkušnjah Službe za odnose z 

javnostmi večkrat in redno pojavljala in ki so bila redno tudi predmet medijske 

obravnave, pa trenutno niso objavljena. Gre za proaktivni pristop tako k informiranju 

državljanov kot k informiranju medijev, ki deluje v smeri še bolj transparentnega 

delovanja Državnega zbora. Eden od argumentov za objavo takih podatkov je tudi 

dejstvo, da so podatki o poslanskih plačah pogosto objavljeni na straneh tujih 

parlamentov. 

2. Smiselno je, da se na novinarska vprašanja odgovori v najkrajšem možnem času, 

prav tako naj se v najkrajšem možnem času da morebitni zavrnilni odgovor s 

pojasnilom. Novinarja naj se tudi obvesti, kdaj lahko pričakuje odgovor, in v primeru 

daljšega roka, naj se mu tudi na kratko pojasni, čemu je tako. V primeru uveljavitve 7-

dnevnega roka za odgovor s spremembami Zakona o medijih, naj bo ta zakonsko 

določeni rok razumljen kot skrajni, njegova raba pa naj bo vezana izključno na 

morebitno bolj zahtevno materijo vprašanja. 
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3. Smiselno bi bilo, da Služba za odnose z javnostmi Državnega zbora objavi 

smernice delovanja v zvezi z novinarskimi vprašanji in v njih določi interne roke za 

odgovor. V njih naj bo na kratko pojasnjeno, kako tak odgovor nastane, kako to vpliva 

na rok za odgovor, kot tudi zakonsko določeni razlogi za zavrnitev. Tudi na tem mestu 

naj bodo objavljeni vsi kontaktni naslovi za odgovor. Takšen dokument je smiseln v 

primeru, da je njegova določila mogoče v največji možni meri implementirati, drug 

pomemben pogoj, ki bi ga tak dokument moral izpolnjevati, pa je, da so pogoji in roki, 

ki bi si jih Državni zbor v njih zastavil, precej zahtevnejši (za Državni zbor) od določil 

Zakona o medijih. Smiselno bi bilo, da se ta pravila Državnega zbora uveljavijo na 

vseh mestih, kjer so zaposleni predstavniki oziroma predstavnice za odnose z 

javnostmi. 

Pripis: Zakon o Radioteleviziji Slovenija 

Pričujoči razdelek smo opredelili kot pripis, saj zakon, ki se mu bomo v njem 

posvetili, Državnemu zboru ne nalaga obveznosti, vendar pa v 2. odstavku 3. člena 

nalaga Javnemu zavodu RTV vzpostavitev posebnega parlamentarnega kanala, ki bo 

neposredno prenašal seje Državnega zbora in seje delovnih teles. Člen se glasi takole: 

 

»Javna služba po tem zakonu poleg programov iz prejšnjega odstavka obsega 

tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom 

sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter 

predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in 

celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem 

dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, 

mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora 

Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta 

Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem 

ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta« (Uradni list, 96/2005). 
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Državni zbor bo sicer moral sodelovati pri zagotavljanju pogojev dela tretjega 

programa javne televizije, vendar ta – v največji meri tehnična in logistična vprašanja 

– niso predmet tukajšnjega raziskovanja. Dovoljujemo si tudi pripombo, da 

parlamentarni kanal v smislu informacijskih vsebin ne prinaša bistvenih premikov – 

izjema so prenosi sej delovnih teles – pač pa podvaja vsebine, ki so že na voljo na 

spletni strani Državnega zbora (neposredni prenosi sej), ob tem pa spletna stran 

objavlja še celo vrsto drugih informacij in dokumentov, ki so bistvenega pomena za 

posameznika oziroma državljana, ki bi želel spremljati zakonodajni postopek. 

Televizija ni medij, ki bi v tem primeru lahko ponudil kompletno informacijsko 

storitev, program kot je parlamentarni pa se tudi ne more prilagajati potrebam 

(življenjskemu stilu) gledalcev oziroma državljanov. Kljub temu pa ne smemo pozabiti 

na dejstvo, da je možnost gledanja televizije dostopna tako rekoč vsem prebivalcem 

države, medtem ko je na področju mrežnih medijev v to smer potrebno narediti še 

precejšen korak. 

Kljub temu pa menimo, da bi morali tretji parlamentarni program (sicer v okviru 

zakonskega določila) razumeti širše kot zgolj tehnično sredstvo za celovito 

informiranje javnosti o delu Državnega zbora, in sicer kot specializiran politični medij, 

ki bi po našem mnenju lahko nudil številne informacije, s katerimi je dogajanje na v 

živo prenašanih sejah šele mogoče v polni meri razumeti. Točke, ki sledijo, gre 

razumeti v luči zamisli o delovanju parlamentarnega kanala, ki bi pomenil na eni strani 

učinkovit, na drugi pa tudi nov pristop k javnosti dela Državnega zbora nasproti 

najširšim javnostim. 

– Novinarji parlamentarnega programa bi morali pred prenosom 

tako plenarnih sej kot sej delovnih teles gledalcem pojasniti, o čem bo na 

seji tekla razprava. Pojasniti bi morali vsebino zakonskega predloga, orisati 

vsebino predlaganih amandmajev. V kontekstu novinarskega dela bi bilo, 

da interpretirajo vpliv in pomen predlaganih aktov za življenje državljanov. 
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– Za parlamentarni program oziroma za informiranje o zadevah iz 

prejšnje alineje, je skoraj neizbežno, da ima parlamentarni kanal teletekst, 

na katerem so take informacije na voljo. Teletekst pa lahko objavlja tudi 

številne druge informacije, od dnevnega dogajanja in dnevnega reda, do 

predstavitev poslancev in izobraževalnih vsebin. 

– Parlamentarni program je smiselno razumeti kot prostor 

izobraževanja za aktivno državljanstvo, saj je na njem mogoče ponuditi 

vrsto vsebin, namenjenih izobraževanju različnih skupin prebivalstva, tako 

o tem, kako parlamentarni sistem deluje, kot o možnostih, ki jih imajo 

državljani za sooblikovanje politik na različnih nivojih političnega sistema. 

– Ob naštetem menimo tudi, da bi parlamentarni program moral biti 

prostor celotnega razpona novinarskega dela, torej tudi prostor nadzora dela 

političnih akterjev, vendar v našem primeru predvsem parlamenta. 

Novinarski bi moral biti tudi v smislu soočanja različnih stališč o delovanju 

in delu državnega zbora – tako pri soočanju stališč političnih strank, 

poslanskih skupin in poslancev, kot stališč predstavnikov različnih 

zainteresiranih javnosti. Za vse to bi lahko bil po našem mnenju prostor na 

parlamentarnem kanalu, seveda po tem, ko bodo izpolnjene zakonsko 

predpisane vsebinske zahteve. Glede na način dela Državnega zbora, bo 

programskega prostora za druge vsebine dovolj. 

Gornje točke smo pripravili kot sugestije za RTV, v primeru, da jih bo Državni zbor 

oziroma Služba za odnose z javnostmi imela možnost posredovati. Ne smemo namreč 

pozabiti, da je RTV Slovenija v oblikovanju programa, ki bo sledil Zakonu o RTV 

avtonomna, kljub temu pa se nam zdi smiselno, da razmišljamo o možnostih 

parlamentarnega programa. Po naši oceni bi bilo namreč izvajanje tega programa zgolj 

po črki zakona in v uvidu, da je vzpostavljenih mnogo drugih kanalov informiranja, v 

komunikacijskem smislu zelo neučinkovito. Povedano drugače, če že imamo 

parlamentarni kanal na način kot je predpisan v Zakonu o RTV, ga razumimo kot 

priložnost, ne pa kot nadlogo. 
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TEMELJNE SESTAVINE STRATEGIJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI V 
DRŽAVNEM ZBORU RS 
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Strategijo razvoja odnosov z javnostmi Državnega zbora bomo zastavili v podobne 

okvirje, v katere smo raziskavo Odnosi z javnostmi Državnega zbora postavili že na 

začetku, in ji zastavili skupni in temeljni cilj: izboljšanje možnosti za vključevanje 

državljanov in civilne družbe ter drugih interesnih skupin v delo Državnega zbora. 

Povedano drugače: strategije razvoja odnosov z javnostmi Državnega zbora bodo 

usmerjene v spodbujanje aktivnega državljanstva. Kot smo zastavili v uvodnem delu 

raziskave, je mogoče udeleženost državljanov v delovanju oblastnih struktur razumeti 

v okvirih tridelne sheme, v kateri so tri stopnje vključevanja državljanov v politične 

procese: 

– Informiranje, pri katerem so državljani aktivni, predvsem v 

kolikor aktivno iščejo informacije o delovanju političnega telesa, medtem 

ko so naloge in aktivnosti organa tu še precej širše. Naštejmo jih zgolj 

nekaj: sprotno informiranje o delu organa, dostopnost javno relevantnih 

gradiv, transparentnost poslovanja, dostopnost in odgovornost 

(odgovarjanje na vprašanja in pobude državljanov), izobraževanje, kot tudi 

vzpostavljeni pogoji za delo medijev oziroma novinarjev. 

– Posvetovanje, kjer so državljani in zainteresirane javnosti s strani 

državnega organa povabljeni oziroma imajo možnost, da v procesih 

odločanja neposredno povedo svoje mnenje. Pri tem je pomembno, da mora 

biti to mnenje slišano s strani tistih, ki odločajo, organ pa mora tudi 

vzpostaviti ustrezne pogoje, ki državljanom in civilni družbi omogočajo na 

enostaven način sporočijo svoje mnenje. Posebej je treba poudariti, da 

segment posvetovanja predpostavlja dobro razvite načine informiranja. 

– Aktivna udeležba, kjer državljani za razliko od posvetovanja, kjer 

nimajo pravice odločati o posameznih predlogih, tudi soodločajo. Kot smo 

že večkrat poudarili, pomeni aktivna udeležba bistven poseg v politični 

sistem, kar ne more biti predmet te naloge, zato smo se v njej ves čas 

osredotočali na prva dva segmenta. 
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Vprašanje aktivnega državljanstva se je zastavilo ob opažanju, da je parlamentarna 

demokracija sicer prevladujoč politični sistem, da pa so po drugi strani državljani 

številnih demokratičnih držav v političnem smislu vse bolj pasivni, na kar kaže tako 

padajoča volilna udeležba, kar spremljamo tudi v Sloveniji, kot nizko zaupanje in 

ugled, ki ga med državljani uživajo parlamenti, še nižjega (kar je tudi predmet našega 

razmišljanja) pa uživajo politične stranke. Udeležba državljanov je v tej sliki 

reducirana na oddajo glasovnice na dan volitev. Značilni miselni vzorec v takih 

političnih razmerah je, da posameznik ne more ničesar doseči, da je vsa politična moč 

v rokah »političnega« razreda in da se na volitvah ne zgodi nič drugega, kot da se 

nekoliko zamaknejo razmejitve znotraj tega razreda. V tem pogledu so vse reči 

dogovorjene in določene vnaprej, demokratični politični procesi pa so razumljeni kot 

igra, v katero neposvečeni nimajo pristopa. Demokracija ni vladavina ljudstva, ampak 

se kot taka le kaže. 

Projekti aktivnega državljanstva oziroma izobraževanja za aktivno državljanstvo 

merijo prav na te težave in skušajo povečati udeleženost državljanov v političnih 

procesih. Običajno so ti procesi locirani na nivo, ki je nižji od državnega in na katerem 

je teža posameznikovega glasu relativno velika, torej na nivo odločanja v lokalnih 

skupnostih ali pa na specifičnih družbenih področjih (šolstvo – sveti staršev, urejanje 

prostora). Hkrati je na takih nivojih mogoče zagotoviti, da je možnost aktivnega 

sodelovanja v političnih procesih dostopna vsem oziroma kar najširšemu krogu 

prebivalstva. Prav to je pomislek, na katerega naletimo, ko razmišljamo o možnostih 

bolj aktivnega sodelovanja državljanov v delu Državnega zbora, namreč na kakšne 

načine bi lahko v politične procese in postopke povabili državljane, in sicer na način, 

ki bi bil vključujoč za čim širši krog ljudi, ne glede na njihov ekonomski položaj, kraj 

bivanja, izobrazbo ali starost. V kolikor za to ni poskrbljeno, se lahko zastavi 

vprašanje, ali ne bi tak projekt vzpostavil razlikovanja med državljani, ki imajo dostop 

do političnih procesov na državni ravni na eni, in tistimi, ki so iz njih izključeni na 

drugi strani. 
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Odnose z javnostmi Državnega zbora v tem kontekstu razumemo kot pomemben 

člen podpore procesom vključevanja državljanov v delo Državnega zbora. Najprej so 

državljani sploh osnovna javnost Državnega zbora, saj parlament ne reprezentira nič 

drugega kot politično voljo državljanov. Odnosi z javnostmi Državnega zbora bi torej 

morali biti eden od temeljnih kanalov, po katerem naj bi imeli državljani vpogled v to, 

kako je njihova politična volja reprezentirana. Prav ta osnovna informiranost 

državljanov je temeljni pogoj za njihovo vključevanje v politične oziroma v primeru 

Državnega zbora zakonodajne procese. Vendar pa so v tem primeru naloge v zvezi z 

odnosi z javnostmi še veliko širše: vzpostaviti je treba tako prostor in načine 

vključevanja državljanov (tako posameznikov kot skupin) v delo državnega zbora, 

zagotoviti je treba, da so nosilci politične moči, torej poslanci, s prispevkom 

državljanov v delovanju zakonodajnega telesa dobro seznanjeni in da v takem 

skupnem delu tudi sodelujejo. Odnosi z javnostmi v tem smislu torej ne morejo biti le 

»strokovno področje« Službe za odnose z javnostmi Državnega zbora, pač pa so javno 

delo in delo z javnostmi oziroma državljani kot nosilci politične moči. 

Vprašanja glede odnosov z javnostmi Državnega zbora si bomo ogledali po obeh 

segmentih oziroma stopnjah udeleženosti državljanov v političnih procesih, za kateri 

menimo, da sta za naše premisleke relevantni, namreč informiranje in posvetovanje, in 

za obe področji podali strategije in predloge, kako bi bilo mogoče ta dva segmenta 

implementirati bolje kot sta do sedaj. Poudariti moramo namreč, da sodelovanje 

državljanov, predvsem pa civilne družbe in interesnih skupin v delu Državnega zbora 

ni nekaj, kar bi uvajali na novo, pač pa gre za prakse, ki so normirane (kot vabilo 

zainteresirani javnosti, kot ga opredeljuje poslovnik) in tudi uveljavljene (kot je 

pokazala naša analiza), ki pa jih je gotovo mogoče še razširiti in nadgraditi. Vprašanje, 

ki se mu pri tem ni mogoče izogniti, in ki smo ga že večkrat zastavili, pa je, ali je 

Državni zbor dejansko pravo mesto (lahko bi rekli tudi stopnja) v zakonodajnem 

procesu, na katerem bi bilo smiselno v večji meri povabiti k sodelovanju najširše 

javnosti oziroma državljane. 
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Težava pri spodbujanju večje participacije državljanov v delu Državnega zbora je, 

da je ta precej omejen pri dokončnem oblikovanju zakonskega besedila, ki ga 

večinoma pripravi vlada. Poslanci lahko k členom predlaganih zakonov sicer podajo 

amandmaje, s katerimi spremenijo obstoječe člene predloga in ali pa celo dodajo nove 

člene in katerega črtajo, vendar pa morajo ti novi členi vsebovati rešitve, ki izhajajo iz 

ciljev in načel predloga zakona (3. odstavek 129. člena poslovnika). To pomeni, da 

globoke konceptualne spremembe v tej fazi več niso možne, razprav torej ne more biti 

več v največji meri odprta. Zakone sicer lahko pripravijo tudi poslanci, toda postopki 

spreminjanja oziroma pisanja amandmajev so enaki. Državljani in zainteresirane 

javnosti torej lahko dajejo pripombe, vendar je mogoče uporabiti zgolj tiste, katerih 

vsebina lahko služi kot podlaga za omenjene amandmaje. Menimo torej, da je 

primernejše mesto za vključevanje državljanov v posvetovanje o novih zakonih, 

preden so ti uradno predloženi v postopek Državnemu zboru. Vendar s tem tudi 

načeloma ne izključujemo možnosti, da državljani sodelujejo oziroma da so povabljeni 

tudi v proces posvetovanj oziroma »sestankov« v delu zakonodajnega procesa, ki se 

odvija v Državnem zboru. Bistveno pri tem pa je, da Državni zbor naredi kar največ za 

to, da so državljani dobro obveščeni o tem, kakšne spremembe je mogoče v 

zakonskem predlogu doseči v Državnem zboru, in predvsem, kako jih je mogoče 

doseči. Povedano drugače: če državljane povabimo k sodelovanju, je ključnega 

pomena, da s povabilom ne ustvarjamo nerealnih pričakovanj, ki – ko ostanejo 

neizpolnjena – državljane še bolj eksplicitno odvrnejo od interesa za politično 

delovanje. 
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Informiranje 

Temelji – izobraževanje 

Morda se zdi na prvi pogled presenetljivo, da smo na prvo mesto med strategijami 

odnosov z javnostmi Državnega zbora postavili prav izobraževanje, vendar smo na več 

segmentih raziskave prišli od ugotovitve, da veliko državljanov slabo pozna delovanje 

parlamentarnih demokracij nasploh kot tudi delovanje in ustroj slovenskega 

političnega sistema ter specifično delovanje in postopke, ki se odvijajo v Državnem 

zboru. Izobrazbeni manko je problem in ovira za uspešno informiranje o delu 

Državnega zbora tako s strani Državnega zbora samega (ker se tiče javne podobe in 

ugleda Državnega zbora), kot s strani medijev, otežuje pa tudi vključevanje 

državljanov in interesnih skupin v delo Državnega zbora (aktivno državljanstvo). 

Izobraževalni segment je torej tako problem odnosov z javnostmi Državnega zbora kot 

njihovo delovno področje in hkrati pogoj njihove uspešnosti. 

 

Kot rečeno, se praviloma srečujemo z naslednjimi informacijskimi manki: 

 

Na prvi ravni poznavanja delovanja parlamentarnih demokracij nasploh se tako 

srečujemo s percepcijo delovanja parlamenta oziroma strankarskega sistema kot 

prostora nekoristnega ali celo škodljivega prepira, kar je eden od virov nizkega ugleda 

parlamenta. Gre za nerazumevanje »prepira«, torej argumentirane debate kot temelja 

demokratičnega parlamentarnega postopka – soočanja različnih mnenj. 

Na drugi ravni nepoznavanja ustroja političnega sistema se srečujemo s tem, da 

državljani ne vedo, kaj je pristojnost posameznih vej oblasti. To dobro ilustrira 

pripomba ene od sekretark delovnih teles, da državljani, ki stopajo v stik z odborom, 

marsikdaj menijo, da sta odbor in pristojno ministrstvo neposredno povezana. Hkrati je 
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Državni zbor pogosto naslovljenec za številne pritožbe državljanov v zadevah, ki ne 

sodijo v njegovo pristojnost. 

Na tretji ravni državljani sicer vedo, kaj so pristojnosti Državnega zbora, vendar pa 

ne poznajo dovolj dobro postopkov. 

 

Poseben problem, ki ga zaznavajo raziskovalci, je nizek interes mlajše populacije za 

politično delovanje oziroma za politično nasploh. 

 

Kot nakazano, smo se z izobraževalnimi vprašanji v raziskavi večkrat srečali, zdaj 

pa želimo opozoriti na nekaj mest, na katerih Državni zbor ponuja izobraževalne 

vsebine in na katerih bi bilo mogoče izpeljati izboljšave in vpeljati nove vsebine. 

Spletna stran 

Že v analizi spletne strani smo opozorili, da so tam objavljene izobraževalne 

vsebine, besedila v rubrikah O Državnem zboru RS in O demokraciji preveč razmetane 

po različnih mestih spletnega nastopa, predvsem pa ugotavljamo, da so pogosto 

napisane v preveč zahtevnem jeziku. Slednje je posebej pomembno ob dejstvu, da 

spletno komuniciranje in informiranje postaja bistveni in osnovni medij šolske 

mladine. Predvsem za osnovnošolce so besedila na spletni strani Državnega zbora 

veliko prezahtevna. 

Zato predlagamo: 

– besedila, ki pojasnjujejo pojme parlamentarizma, delovanja 

političnega sistema, sistem volitev, pristojnosti Državnega zbora in 

predvsem zakonodajni postopek, je treba poenostaviti. 

– Besedila naj se v manjši meri kot sedaj držijo pravniškega jezika 

oziroma načina podajanja. Primer: v pravniškem načinu podajanja vsebin se 

denimo našteje, kaj so pristojnosti Državnega zbora. Če želimo to jasno 
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razmejiti, je dobro, da povemo tudi, kaj ne sodi v pristojnosti Državnega 

zbora (opozorimo na pogoste zmote). 

– Besedila naj imajo v spletni predstavitvi več nivojev: najprej 

osnovna predstavitev, ki oriše posamezno področje, nato več povezav na 

bolj podrobno obravnavo. 

– V primerih, ko gre za predstavitev kompleksnih postopkov 

oziroma družbenih razmerij, je smiselna raba shematskih prikazov in pa 

primerov oziroma zgledov. To je posebej pomembno, ko gre za predstavitev 

zakonodajnega postopka. 

– Smiselno je izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo spletne 

tehnologije, s pomočjo katerih si je zakonodajni postopek mogoče ogledati 

po vsaki njegovi fazi posebej. Posebej bi morali poudariti, na katerem mestu 

v postopku in kako lahko sodelujejo zainteresirane javnosti. Podobno kot 

prej bi bilo treba povedati tudi, česa v zakonodajnem postopku ni mogoče 

storiti. 

– Morda ne bi bilo napak, da bi predstavitev zakonodajnega 

postopka ilustrirali z zgledom (dejanskim ali konstruiranim): torej pot 

zakonskega predloga od vložitve v Državni zbor, preko spreminjanja 

zakona z amandmaji do začetka veljavnosti. Zgledi so koristni tudi pri 

drugih vsebinah.  

– Smiselno bi se bilo lotiti tudi problema percepcije parlamenta kot 

hiše prepira: poudariti temeljno vlogo debate kot soočenja različnih stališč; 

pokazati, da konflikt sam po sebi ni nič slabega, in tudi, kako debata poteka 

v nekaterih drugih parlamentih (Velika Britanija, videoposnetki debat). 

– V zvezi s tem je treba posebej poudariti pomen političnih strank 

kot temeljnih organizacij, brez katerih ni parlamentarne demokracije in ki 

so primarni prostor uresničevanja posameznikovih političnih ciljev in 

idealov. 
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– Naštete reči je mogoče predstaviti tudi z avdio-vizualnim 

gradivom, ki bi si ga bilo mogoče ogledati na spletni strani. 

V tem delu smo predlagali nekaj sklopov izobraževalnih vsebin, ki se dotikajo 

delovanja in vloge Državnega zbora nasploh. Med izobraževalne vsebine pa 

vključujemo tudi bolj pragmatične nasvete in navodila uporabnikom spletnega mesta. 

Pri tem merimo predvsem na navodila, ki se vežejo na sodelovanje državljanov in 

interesnih skupin v posvetovanju ob zakonodajnem postopku. Primeri takšnih navodil 

so: 

– Kdaj (do katerega roka) in kako vložiti pripombe k zakonskim 

predlogom. Kje je mogoče spremljati potek zakonodajnega postopka? Kam 

je treba pripombe vložiti? 

– Dobro bi bilo objaviti smernice, kakšno obliko naj imajo 

pripombe državljanov, da jih bo potencialno mogoče upoštevati, tj. 

uporabiti v obliki amandmaja. Smernice naj bodo napisane kot navodila za 

učinkovito komuniciranje, ne smejo pa dajati vtisa omejevanja ali celo 

prepovedovanja. 

– Poudariti je treba, da je osnovni pogoj, da državljani oziroma 

zainteresirana javnost uspe s svojimi pripombami, ta, da jih poslanec, 

poslanska skupina ali odbor prevzame, da torej vloži amandma k zakonu. K 

temu sodijo navodila o poteh, preko katerih je mogoče stopiti v stik s 

poslanskimi skupinami in poslanci in jih pozvati, naj predlagajo ustrezen 

amandma. 

 

Kot smo že večkrat poudarili, je posebno problematičen majhen interes mladinske 

populacije za politična vprašanja, kar je problematično predvsem v luči bodočega 

razvoja demokratičnega sistema. Hkrati moramo ugotoviti, da nobena od osrednjih 

mest političnega sistema na svojih spletnih mestih ne ponuja vsebin, ki bi bile 

prirejene otrokom oziroma šolski mladini, kar razumemo kot manko v odnosih z 

javnostmi slovenskih državnih organov nasploh. Poskus takšnega projekta 
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(zaotroke.gov.si) je bil sicer pred nekaj leti izveden v sodelovanju med Kabinetom 

predsednika vlade in Uradom za informiranje, vendar je bil vsebinsko neustrezen in je 

hitro ugasnil. Za odnose z javnostmi Državnega zbora je to torej odlična priložnost, da 

prevzamejo v roke odpravo velike pomanjkljivosti v javnem delovanju slovenske 

države. 

Tak projekt je mogoče zastaviti kot projekt izobraževanja o politiki in delovanju 

političnega sistema nasploh ali pa pretežno osredotočenega na delovanje 

zakonodajnega telesa. Sami se zavzemamo, da se tak izobraževalni projekt za otroke in 

šolajočo mladino izvede v tem prvem, celovitem smislu, saj razumevanje delovanja 

političnega sistema zahteva razumevanje delovanja vseh njegovih sestavnih delov. 

Državni zbor je primerno mesto za tak projekt, ker se v njem srečujejo vsi 

pomembnejši akterji političnega sistema: vladajoče in opozicijske stranke. Parlament 

postavlja vlado in sprejema zakone, Državni zbor vpliva tudi na sodno vejo oblasti 

(imenovanje sodnikov) in ima pristojnosti tako glede lokalne samouprave kot v 

zadevah Evropske unije na drugi strani. Hkrati je poleg predsednika republike to edina 

instanca na nivoju države, ki je voljena na neposrednih volitvah. 

Priporočila: 

– Spletni projekt bi moral biti sestavljen nivojsko, glede na starost 

uporabnikov. To pomeni, da morajo biti vsebine ustrezno didaktično 

pripravljene, perspektiva prilagojena otrokovi. Primer: če želimo predstaviti 

zakonodajni postopek, je treba povedati, kaj počnejo poslanci, ko 

sprejemajo zakon, ne pa, kaj se dogaja z zakonom v postopku. Primer 

takšne vsebine je denimo delovni dan s poslancem. 

– Ponuditi bi moral vsebine iz šolskega kurikula. 

– Pomemben je poudarek na pomenu političnega: kaj vse je politika, 

kdaj vse se sami odločamo politično? Pomembno je poudariti, da 

demokratični konflikt oziroma spopad mnenj ni nič slabega, ampak je 

koristen. 
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– Smiselna je priprava ustreznega avdio-vizualnega gradiva, ki bi ga 

bilo mogoče na drugih nosilcih uporabiti tudi pri šolskem pouku. 

Obiski v Državnem zboru 

Državni zbor vsako drugo soboto v mesecu organizira dan odprtih vrat, dogovoriti 

pa se je mogoče tudi za organizirane oglede v drugih terminih – pogosti so obiski 

šolskih skupin različnih starosti. V sklopu raziskave smo se udeležili tako dneva 

odprtih vrat, spremljali pa smo tudi šolsko skupino na obisku v Državnem zboru. 

Motivi in razlogi za obisk Državnega zbora se med obema dogodkoma sicer bistveno 

razlikujejo, saj gre pri prvem za lastni interes obiskovalca, medtem ko gre pri šolarjih 

za del šolskih obveznosti. Medtem ko je vsebinske poudarke pri slednjih moč 

enostavneje osredotočiti in se temeljni premisleki o razlagi gibljejo predvsem okoli 

vprašanja razumevanja za različne starostne skupine, pa je to v primeru dneva odprtih 

vrat težje, saj ni mogoče določiti ne izobrazbenih in ne interesnih ozadij obiskovalcev. 

V obeh primerih je bil obisk Državnega zbora vezan na tri vsebinske sklope, ki so 

po našem mnenju ustrezni takemu tipu obiskov: 

– delovanje Državnega zbora, 

– umetnostno-zgodovinski poudarki (arhitektura – poslopje, likovna 

umetnost – Pengovova freska), 

– slovenska zgodovina. 

Vsebinsko imamo pripombe predvsem na vodenje po dnevu odprtih vrat, kjer smo 

zaznali določene težave v pripravi ogleda: 

– Voditelj ni bil pripravljen na relativno preprosto vprašanje 

obiskovalca (menimo, da ga je presenetilo), namreč, s koliko glasovi mora 

Državni zbor ponovno sprejeti zakon, na katerega je veto izglasoval 

Državni svet (dejal je, da z dvotretjinsko večino!). 
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– večkrat je bilo poudarjeno, da nas ne bi radi morili s političnimi 

zadevami. Menimo, da je naloga takih ogledov prav to, da pokažejo, da 

politične zadeve ne bi smele biti moreče. 

– Pretirana količina časa je bila posvečena razlagi zgodovinskih 

dogodkov, upodobljenih na freski v preddverju velike dvorane Državnega 

zbora. Fresko bi bilo treba predstaviti po smiselnih zgodovinskih sklopih in 

z nekaj poudarki, ne pa linearno od prizora do prizora. 

– Ogled ni vseboval kratke razlage delovanja parlamenta oziroma 

zakonodajnega postopka. 

Te kritike je mogoče razumeti kot predloge za izboljšave. Zavedamo se sicer, da je 

vodenje ad-hoc skupin zahtevno, ker ni mogoče vzpostaviti skupnih interesov, vendar 

bi bilo smiselno, da se oblikuje neko osnovno jedro vsebin, ki bi jih morala dobiti 

vsaka skupina. Dodatno pa bi morali poleg informacij o tem, kako je mogoče 

spremljati delo Državnega zbora, predstaviti tudi poti, kako se lahko posameznik in 

interesne skupine s pripombami, prispevki in skozi javne predstavitve mnenj vključijo 

v delo Državnega zbora kot tudi v siceršnje delo odborov. Poudariti bi bilo skratka 

treba pomen politike oziroma politično vlogo Državnega zbora. 

Kot smo že dejali, posebnih pripomb glede vodenja šolskih skupin nimamo, 

smiselno pa bi bilo premisliti, na kakšen način bi lahko na takem obisku prikazali delo 

državnega zbora, morda s preprosto simulacijo seje, kar pa je povezano s prostorskimi 

zahtevami, ki jih je težko zagotoviti. 

Druga gradiva 

Vsebine, ki smo jih predlagali v razdelkih o izobraževanju na spletnem mestu, bi 

bilo smiselno izdati tudi v obliki tiskovin oziroma ustreznih audio-vizualnih nosilcev. 

Enaka pripomba velja za morebitno stran, namenjeno otrokom. Smiselne bi bile 

predvsem brošure o zakonodajnem postopku s posameznimi primeri in pa brošura z 

navodili, kako se vključiti v delovanje Državnega zbora. V publikacijah za otroke je 
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potrebno narediti ustrezno segmentacijo glede na starost. Izdaja avdio-vizualnega 

gradiva je prav tako pomembna predvsem za šolsko rabo. 

Obstoječa predstavitvena brošura Državni zbor, ki jo denimo dobijo obiskovalci 

dneva odprtih vrat, je ustrezna za osnovno informacijo, nekoliko bolj bi lahko bile 

poudarjene možnosti sodelovanja zainteresiranih javnosti. 

 

Posebne opombe 

 

V več sklopih tega besedila smo predlagali izdelavo izobraževalnega avdio-

vizualnega materiala. Ker je produkcija takih kvalitetnih vsebin praviloma draga, 

moramo posebej poudariti, da so po našem mnenju pomembnejše spletne in druge 

vsebine ter spremembe v njih, kot pa izdelava takšnega materiala, ki se je je smiselno 

lotiti le v primeru, da je sredstev dovolj za produkcijo celovitega izdelka. Prav tako 

ima izdelava takšnega gradiva za otroke in mladino prednost pred izdelavo gradiva, 

namenjenega obči populaciji. V vsakem primeru pa take predloge podpiramo. 

Obilje informacij na vseh področjih? 

Če smo za izobraževalni segment odnosov z javnostmi Državnega zbora rekli, da je 

v marsičem, predvsem pa kar se aktivnega državljanstva tiče ključen in da kot tak 

predpostavlja podstat za večjo participacijo državljanov in zainteresiranih javnosti v 

delovanju zakonodajnega telesa, potem lahko o segmentu informacij o državnem 

zboru zatrdimo, da predstavljajo osnovni pogoj za doseganje takšnih ciljev. V tem 

razdelku bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, ali je državljanom na voljo dovolj 

informacij, da bi se lahko aktivneje – skozi posvetovanje – vključevali v delo 

Državnega zbora. 

Odgovor na to vprašanje ni enoznačen, med drugim tudi zato, ker seveda Državni 

zbor ne more biti edini vir informacij o delu Državnega zbora, pač pa imajo tu 
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pomembno vlogo množični mediji, ki pa poleg informiranja opravljajo pomembno 

nalogo, ki je Državni zbor ne more opraviti, namreč nadzor nad njegovim delom.  

V analizi odnosov z javnostmi Državnega zbora smo večkrat poudarili, da je 

mogoče v Državnem zboru, najenostavneje preko njegovega spletnega mesta, 

dostopati do izjemno velike količine informacij povezanih z zakonodajnim postopkom. 

Na voljo so obsežne zbirke zakonskih besedil in aktualnih zakonskih predlogov, kot 

tudi besedila drugih pravnih aktov. Na voljo so dobesedni zapisi sej delovnih teles in 

državnega zbora, za slednje je na voljo tudi obsežna knjižnica videoposnetkov. Na 

voljo je arhiv sklicev sej Državnega zbora in delovnih teles in na voljo so dokumenti, 

ki so del aktualnih zakonodajnih postopkov v delovnih telesih – pripombe 

zainteresiranih javnosti in drugi dokumenti (zakonodajno pravne službe na primer). 

Državni zbor objavlja tudi poročila raziskovalnih nalog svojega raziskovalnega 

sektorja kot raziskovalnih nalog, ki jih je naročil pri zunanjih izvajalcih, pa zbornike 

besedil ob javnih predstavitvah mnenj in druga gradiva. Vse to je dostopno na spletnih 

straneh Državnega zbora, kot tudi neposredno na sedežu institucije v uradnih urah. 

Vendar pa smo že v razdelku o izobraževanju pokazali, da na nekaterih področjih 

obstajajo določeni informacijski manki, predvsem kar se tiče obveščanja o možnostih, 

načinih in postopkih vključevanja in pošiljanja pripomb na delo Državnega zbora s 

strani zainteresiranih javnosti. Tudi to namreč razumemo kot v temelju informacijsko 

nalogo. 

Vendar pa je bolj kot ta manko opazno nesorazmerje med obsegom informacij, 

vsebin oziroma dokumentov, za katere lahko rečemo, da so delovno gradivo oziroma 

gradivo, ki nastane v zakonodajnem postopku kot političnem procesu, in pa skopostjo 

informacij o samih glavnih akterjih tega političnega procesa, torej poslancih, 

poslanskih skupinah in političnih strankah. 
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O poslancih in poslanskih skupinah 

Kot smo opozorili že v analizi spletne strani Državnega zbora, so glavni akterji 

zakonodajnih procesov, tisti skratka, ki imajo v tem procesu politično moč odločanja, 

predstavljeni: 

– izjemno skopo, v zgolj kratkih osebnih predstavitvah, 

– nekonsistentno – predstavitve poslancev se med seboj močno razlikujejo, 

– apolitično v smislu, da je politična opredelitev poslanca praviloma zgolj 

strankarska pripadnost, umanjkajo pa poslančevi politični ideali, ideologije 

in cilji, morebitni posebni interesi pri urejanju družbenih problemov 

(prednostno področje delovanja) ipd. 

– predstavitev poslancev ne prinaša nikakršnih informacij o poslančevih 

stališčih glede aktualnih političnih vprašanj, ne tistih občih kot onih bolj 

konkretnih, vezanih na delo v zakonodajnih telesih. 

Morda še bolj problematično pa je dejstvo, da poslanske skupine sploh niso 

predstavljene drugače kot s seznamom poslancev, ki jih sestavljajo, hkrati pa na spletni 

strani Državnega zbora tudi niso objavljene povezave na spletne strani političnih 

strank. 

Ta dejstva se kot problematična kažejo predvsem v kontekstu prizadevanj, da bi 

državljane v večji meri spodbudili k političnemu delovanju. Kako naj si namreč 

razložimo apolitičnost predstavitev poslancev, če ne skozi pripoznanje averzije do 

politike in političnega pri državljanih, kot se kažejo v tudi v nizkem ugledu strank in 

Državnega zbora. Sporočilo, ki ga lahko razberemo iz takšnih poslanskih predstavitev, 

je, da državljanom stopajo nasproti tako, da zastranijo samo bistvo svojega poklica, 

torej poklica politika. Izogibanje političnosti njihove pozicije je v nasprotju s 

prizadevanji, da bi državljanom politiko in politično zares približali. »Politiki« ni 

mogoče povečati ugleda tako, da se ji izogibamo in nedobrodošel paradoks je, da se 

nam profesionalni politiki kažejo kot pretežno apolitična bitja. 
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Sploh velika pomanjkljivost pa je odsotnost informativnih razdelkov o poslanskih 

skupinah, torej strankah v Državnem zboru. Stranke so temeljna politična organizacija 

političnega sistema in ne vidimo razloga, da stranke, ki so prestopile parlamentarni 

prag, na spletnem mestu Državnega zbora ne bi imele možnosti, da predstavijo svoje 

cilje, programe in stališča. Iz enakega razloga je smiselno, da so na spletni strani 

objavljene povezave na spletne strani političnih strank, in to vseh, ki imajo takšno 

predstavitev, tako parlamentarnih kot neparlamentarnih. Načeloma ima v političnem 

tekmovanju vsaka stranka možnost prestopiti parlamentarni prag in dobro je, da 

Državni zbor ponudi državljanom informacije o tem, kje vse lahko poizvejo o polnem 

spektru političnega prostora. 

Predlagamo torej naslednje: 

– Na spletni strani je potrebno vzpostaviti ustrezne predstavitve poslanskih 

skupin, najbolj smiselno bi bilo, da jih urejajo poslanske skupine same. 

Vsebina takih strani bi morala vsebovati osnovne podatke o politični 

stranki, povezave na strani članov poslanske skupine, predvsem pa je 

pomembno, da bi bili na taki strani objavljeni tako programski dokumenti 

stranke oziroma poslanske skupine, kot politična stališča o aktualnih 

političnih vprašanjih oziroma o delu v parlamentu. Državljanom bi tako 

ponudili osnovni vpogled v politične cilje in delovanje poslanskih skupin, 

kar je pomembno tako v kontekstu volilne izbire, kot v kontekstu aktivnega 

državljanstva. Take vsebine so namreč ključne takrat, ko državljani in 

interesne skupine iščejo politično podporo za svoje zamisli, ki jih skušajo 

pripeljati v zakonodajni postopek. 

– Predstavitve poslancev bi bilo treba poenotiti tako slogovno kot vsebinsko. 

– Predstavitve poslancev bi bilo potrebno »politizirati«. Biografije bi morale 

v večji meri postati politične biografije, odgovor na vprašanje, kdaj in zakaj 

je posameznik postal politik pa »obvezen« sestavni del predstavitve. 

Podobno velja za politične programe in cilje. 
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– Smiselno je, da imajo poslanci na svoji predstavitveni strani možnost 

predstaviti svoja stališča ob aktualnih vprašanjih, čeprav hkrati ni smiselno 

pričakovati, da bodo poslanci uspeli biti v sporočanju svojih stališč zmerom 

ažurni. Kot primarno torej štejemo, da ima možnost svoja stališča na tem 

mestu objavljati poslanska skupina. 

– Med podatke, ki so na spletni strani poslancev preveč skopi, štejemo tudi 

kontaktne podatke. Objavljen bi moral biti poslančev službeni telefon. 

Predvsem pa je pomembno, da se izboljša dostopnost poslancev po 

elektronski pošti. Trenutni dostop preko spletnega formularja ne neustrezen, 

saj je okoli 500 znakov, ki jih trenutno dovoljuje vpisno polje odločno 

premalo. Predlagamo torej, da se ali objavijo elektronski naslovi poslancev, 

ali pa se spletni formular ustrezno priredi tako, da bo mogoče vnesti več 

teksta, smiselna pa bi bila tudi možnost dodajanja priponk. 

Posebej poudarjamo, da je vloga političnih strank, poslanskih skupin in poslancev, 

ko premišljamo o spodbujanju sodelovanja državljanov v političnih procesih, izjemno 

pomembna. Poslanci in poslanske skupine so dejanski naslovniki pripomb 

državljanov, saj jih le oni lahko morebiti implementirajo. Nosilci politične moči bi 

navsezadnje naj bili tisti, ki državljane k takemu sodelovanju tudi povabijo. Menimo, 

da je to ena od poti, kako povečati zaupanje v nosilce politične moči. 

Podvajanje nekaterih zbirk podatkov 

Med pomembne zbirke podatkov na spletni strani Državnega zbora sodi zbirka 

veljavne zakonodaje, ki je bila dolgo časa edina tako popolna neplačljiva spletna 

zbirka zakonov. To se spremenilo pred kratkim, s spremembo Zakona o Uradnem 

listu, ki je določil, da mora biti spletni dostop do zakonov, ki jih na ta način izdaja 

Uradni list, prost. To pa pomeni, da je zakonska zbirka Državnega zbora postala zgolj 

dvojnik Uradnega lista, in še to ne povsem enakovreden, saj imajo zakonska besedila 
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objavljena v Uradnem listu tudi dejansko uraden značaj, medtem ko za zakone 

objavljene na spletnem mestu Državnega zbora to ne velja. 

Zato bi bilo treba premisliti, ali ni morda smiselno zakonodajno zbirko zapreti, in na 

spletni strani ohraniti zgolj iskalnik zakonov, same zakone pa bi si uporabniki ogledali 

na spletni strani Uradnega lista. Da zakonodajno telo skrbi tudi za objavo in občo 

dostopnost zakonov, namreč ni samoumevno. Tuji zgledi kažejo, da lahko to nalogo 

prevzamejo tudi druge institucije, denimo pravosodno ministrstvo. S tem bi se tudi 

izognili morebitnim nesporazumom o tem, katera verzija zakona je bolj in katera manj 

uradna. 

Dobro pa bi bilo, da se ohrani zbirka »neuradnih prečiščenih besedil zakonov«, ki 

so kljub svoji neuradnosti pomembna pomoč državljanom, ki se tako lahko ognejo 

zahtevnemu vzporednemu branju zakonov in njihovih novel. 

O nekaterih informacijah javnega značaja – poslanske plače in ugodnosti 

Poseben segment vsebin, ki jih prav tako nismo zasledili dostopnih na spletni strani 

Državnega zbora, so podatki o proračunski porabi zakonodajnega telesa, predvsem o 

plačah poslancev kot tudi o drugih ugodnostih, ki jih uživajo. Objava takih podatkov 

pomeni predvsem korak k večji transparentnosti delovanja, pri kateri je državljanom 

omogočen kar največji vpogled in s tem nadzor nad delovanjem zakonodajne veje 

oblasti. Na ta način je mogoče povečati zaupanje institucije, saj se je mogoče izogniti 

očitku, da se prikriva morebitna razsipna oziroma prekomerna poraba. Poleg so 

podatki o plačah na straneh tujih parlamentov pogosto objavljeni. 

Načinov, kako je to mogoče izvesti, je več, pomembno pa je predvsem, da so 

podatki objavljeni tako, da uporabnik lahko za vsakega poslanca enostavno razbere, 

kolikšni so natančno njegovi prejemki. Če se torej objavijo zgolj plačni razredi, potem 

mora biti tudi natančno pojasnjeno, kako lahko iz njih izpeljemo posamezno poslansko 

plačo. Zato je bolj smiselno, da se mesečno objavlja točne zneske bruto poslanskih 
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plač po posameznikih kot tudi podatke o drugih ugodnosti, kot je na primer raba 

službenega mobilnega telefona. 

Objava teh podatkov je relativno drobno dejanje, saj ne razkriva ničesar, kar ne bi 

bilo tudi sicer dostopno v javnih bazah podatkov (Ajpes). Gotovo pa taka gesta lahko 

pomaga pri izboljšanju ugleda institucije. 

Enostavnost dostopa do podatkov 

Čeprav smo v prejšnjih razdelkih opozorili na nekatere manjkajoče vsebine oziroma 

informacije, ki bi jih moral državljanom nuditi Državni zbor, pa moramo ugotoviti, da 

temeljni problem v obveščanju javnosti o delovanju zakonodajnega telesa niso toliko 

informacijske praznine, pač pa težavno iskanje specifičnih podatkov v obsežnih 

podatkovnih bazah oziroma enostavnost dostopa do njih. Pri tem moramo ločiti dva 

načina rabe podatkov, ki sta vezana predvsem na interese uporabnika, in ki vsak s 

seboj prinaša svoj sklop problemov. 

Prvi način uporabe bomo poimenovali arhivski, saj gre za to, da posameznik išče 

podatke in dokumenta o postopkih, ki so že opravljeni. Gre torej za iskanje sprejetih 

zakonov oziroma za magnetograme in videoposnetke sej Državnega zbora in njegovih 

delovnih teles. 

Drugi način uporabe pa je dinamičen, saj uporabnik z uporabo podatkovnih baz, ki 

so na voljo s strani Državnega zbora, neposredno spremlja zakonodajni postopek. V 

tem primeru gre za bazo predlogov zakonov, ki vsebuje tudi druge dokumente, 

relevantne v zakonodajnem postopku: mnenje zakonodajno-pravne službe, morebitna 

mnenja zainteresirane javnosti ipd., za zapise in videoposnetke že opravljenih faz 

postopka kot tudi možnost neposrednega spremljanja razprave. 

V obeh primerih je opazna razlika med orodji – iskalniki po bazi tako sprejetih 

zakonov kot zakonskih predlogov, ki (sploh v svoji zahtevnejši verziji) ponuja vrsto 

možnosti, ki iskanje izdatno olajšajo, in pa odsotnostjo vsakršnih podobnih orodij, ko 
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poskušamo poiskati ustrezno mesto na magnetogramu oziroma videoposnetku, kjer je 

zabeležen zapis razprave o zakonu ali zakonskem predlogu, ki državljana zanima. 

V primeru dinamične rabe podatkovnih baz Državnega zbora, torej spremljanja 

zakonodajnega procesa, pa se pojavi še problem sledenja postopka, ki je vse prej kot 

uporabniku prijazen. Uporabnik lahko namreč šele z iskanjem po bazi predlogov 

zakonov ugotovi, ali je bil posamezni predlog vložen v obravnavo v Državnem zboru. 

Nato mora po seznamu sklicev različnih sej ugotavljati, skozi katere možne procedure 

bo šel zakon. Enako velja za obravnave v matičnem delovnem telesu. Morebitna 

gradiva za obravnavo v delovnem telesu mora ponovno iskati med gradivi ob 

zakonskem predlogu. Roki, do katerih je mogoče vlagati amandmaje, so razvidni iz 

sklicev sej delovnih teles. Gre skratka za precej kompleksen niz postopkov, ki zahteva 

kar nekaj veščine v rabi interneta. 

To pa predstavlja precejšnjo oviro prav pri vključevanju državljanov v zakonodajni 

postopek. Državljani in zainteresirane javnosti morajo namreč svoje pripombe 

posredovati pravočasno, da jih lahko poslanci morebiti povzamejo v obliki 

amandmaja. Zato je pomembno, da so roki, do katerih je to mogoče storiti, enostavno 

dostopni. Državljani naj bodo o teh rokih obveščeni. 

Povezljivost podatkovnih baz 

Povezovanje podatkovnih baz v našem primeru konkretno pomeni, da je, ko 

najdemo nek zakonski predlog, ob njem niz povezav, ki nas pripeljejo do relevantnih 

gradiv, povezanih s sprejemanjem tega zakona in s spremljanjem tega postopka. Zato 

predlagamo: 

– Ob predlogih zakonov naj bodo objavljene povezave na gradiva za 

obravnavo (to je sicer vzpostavljeno že zdaj, vendar bi moralo biti izvedeno 

pregledneje), na sklice sej, na katerih bo zakon obravnavan in na zapise 

oziroma videoposnetke sej, na katerih je zakon bil obravnavan. 
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– Preučiti je treba možnosti, da bi dobesedne zapise sej opremili z indeksi, ki 

bi omogočili neposreden skok na tisti del razprave, kjer je bil posamezni 

zakonski predlog obravnavan. Predlog se nanaša na dobesedne zapise sej, ki 

bodo nastali v prihodnosti, saj bi taki posegi v arhivska gradiva zahtevali 

preveč uredniškega dela. Menimo, da bi bilo dovolj, če bi na ta način 

označili začetek posameznih točk dnevnega reda. 

– Enako bi bilo dobro storiti za videoposnetke sej, kar pa je gotovo 

zahtevnejši tehnični poseg. 

Vsi ti ukrepi so pomembni predvsem za to, da lahko državljani ciljano spremljajo 

tiste zakonodajne postopke, za katere so posebej zainteresirani. 

Opozorila glede zakonodajnih postopkov 

Kot rečeno, ocenjujemo, da bi morali biti državljani obveščeni, kako in v katerih 

časovnih okvirih se bodo odvijali zakonodajni postopki v posameznih primerih. To je 

mogoče doseči na različne. Predlagamo: 

– Na spletni strani Državnega zbora bi bilo smiselno uvesti rubriko, ki bi jo 

lahko poimenovali takole Zakonski predlogi v postopku, v njej pa bi lahko 

bile podrubrike tipa: Zakonski predlogi, vloženi v obravnavo v zadnjih petih 

dneh, Predlogi v prvem branju, Predlogi v drugem branju – amandmaje je 

še mogoče vložiti, Predlogi v drugem branju – amandmajev ni več mogoče 

vložiti. 

– Prav tako bi bilo dobro, da imajo zakonski predlogi v bazi ustrezne oznake 

ali vrstico z opozorili v smislu prejšnjega odstavka in pa seveda povezave 

na vse relevantne dokumente. 

Naslednji predlogi pa vključujejo možnost, da si posameznik na spletni strani 

Državnega zbora vzpostavi svoj »račun«, preko katerega bi lahko vsebino spletnega 

mesta kot tudi opozorila priredil svojim interesom: 
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– To bi pomenilo, da so na »vrhu« strani zmerom tisti zakonski predlogi, ki 

zanimajo posameznika in da ga stran opozarja na morebitne roke, ure 

zasedanja ipd. 

– Za potrebe Državnega zbora bi lahko razvili poseben programček, ki bi 

uporabnika v živo na njegov računalnik obveščal o novostih kot so: kateri 

zakoni so bili vloženi v obravnavo, s kakšnimi procedurami se bo zakon 

sprejemal, do kdaj je mogoče dajati amandmaje ... Pomembno je, da ima 

uporabnik možnost nastaviti številne parametre, s katerimi zamejuje teme, 

ki ga zanimajo. 

– Opcija: opozorila tega tipa je mogoče pošiljati tudi po elektronski pošti. 

– Posebno storitev bi lahko ponudili kot pripomoček za spremljanje 

neposrednih prenosov sej Državnega zbora, v kolikor je potek le teh 

mogoče dodatno informatizirati. Gre za opozorilo (preko že omenjenega 

programčka ali pa celo na mobilni telefon), da Državni zbor začenja točko 

dnevnega reda, na kateri obravnavajo zadeve, ki zanimajo uporabnika. Na ta 

način lahko zainteresirani državljan spremlja samo določen izsek 

neposrednega prenosa, ne da bi mu bilo treba »čakati« na ustrezno točko 

dnevnega reda. To bi bilo pomembno orodje za spremljanje 

parlamentarnega kanala RTV. 

Številne od navedenih informacij so primerne tudi za objavo na teletekstu 

parlamentarnega kanala, kar bi gotovo povečalo njegovo informativnost. 

Državni zbor in Evropske zadeve 

Državni zbor je v zadevah Evropske unije v specifičnem položaju, saj je to področje 

urejeno v posebnem Zakonu o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah 

Evropske unije (Uradni list 34/2004), zadevam Evropske unije pa je posvečeno tudi 

posebno poglavje Poslovnika Državnega zbora (členi 154a do 154m). 
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Temeljno dejstvo je, da Republiko Slovenijo v institucijah zastopa Vlada, ki je pri 

tem samostojna, Državni zbor pa o zadevah Evropske unije sprejema stališča, ki jih 

Vlada v okviru svojih pristojnost v EU tudi upošteva. V kolikor se to ne zgodi, mora 

Vlada takšno svoje stališče utemeljiti (10. člen Zakona o sodelovanju). 

Zadeve Evropske unije obravnavata Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za 

zunanje zadeve, slednji obravnava zadeve skupne evropske zunanje in varnostne 

politike. 

Kar je posebnost v obravnavi zadev Evropske unije v Državnem zboru, je, da so te 

seje praviloma zaprte za javnost, kar določa sedmi člen Zakona o sodelovanju. 

Poslovnik Državnega zbora v členu 154m določa, da predsednik pristojnega obora 

določi besedilo uradnega obvestila o seji, določa pa tudi, da so gradiva za te seje 

dostopna javnosti, v kolikor niso tajna. V poročilu o delu Državnega zbora v prvem 

letu četrtega mandata tako izvemo, da je bilo od 52 sej tega odbora 44 zaprtih za 

javnost, kar je hkrati skoraj polovica od vseh za javnost zaprtih sej vseh delovnih teles 

DZ v tem obdobju (skupaj 91). 

Ugotovimo torej lahko, da so odnosi z javnostmi, v kolikor ne gre za javnosti 

znotraj državnih oblasti, v zadevah EU bistveno okrnjeni v primerjavi z večino drugih 

zadev, ki jih Državni zbor obravnava. Pregled sklicev sej Odbora za Evropske zadeve 

je pokazal, da se je sej tega odbora tako logično udeležilo le malo javnosti, ki ne sodijo 

v domeno državnih institucij. Omeniti je tudi treba, da na podlagi sklicev praviloma ni 

mogoče identificirati gradiv za te seje, na spletni strani Državnega zbora pa jih tudi ni 

mogoče najti. 

Omenjeni Zakon o sodelovanju med Državnim zborom in Evropsko unijo določa, 

da mora informacijski sistem za zadeve EU vzpostaviti vlada, kar je glede na njeno 

vlogo v teh zadevah tudi smiselno (15. člen). Vsakršna strategija Državnega zbora na 

področju obveščanja javnosti glede zadev Evropske unije je torej že v izhodišču 

omejena, saj Državni zbor o teh zadevah najprej ni pristojen v EU in z zakonom tudi 

omejen in sicer tako, da je njegovo javno delovanje, ki ga sicer bistveno določa, v teh 

zadevah močno omejeno. 
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Strategije odnosov z javnostmi v zadevah EU bi torej lahko obsegale naslednje 

omejene sklope: 

– Izobraževanje o delovanju EU in vlogi Državnega zbora v oblikovanju 

slovenskih politik na tem področju. Razlaga razmerij med pravnima 

sistemoma države in unije. 

– Informiranje o zadevah EU, ki jih Državni zbor obravnava, z ustreznimi 

povezavami.  

– Objava gradiv ali povezav nanje, ki so v rabi v obravnavi zadev EU in ki 

niso tajna. To bi pomenilo dosledno uresničevanje poslovnika. 

– Javno objavi druga gradiva, ki jih pridobi v zvezi z zadevami EU, pa 

niso tajna. 
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Posvetovanje 

Ukrepe, ki smo jih navedli v razdelkih poglavja o informiranju, štejemo kot osnovo, 

na podlagi katere je mogoče razmišljati o tem, kako v večji meri povabiti državljane in 

različne zainteresirane javnosti, da povedo svoje mnenje o zadevah, ki so v 

zakonodajnem postopku v Državnem zboru, da se jih torej v procesu sprejemanja 

zakonov pritegne k posvetovanju kot v tem trenutku najbolj uresničljivi obliki 

izvajanja koncepta aktivnega državljanstva. Ugotovimo lahko, da so možnosti za 

posvetovanje v tem smislu v Državnem zboru že prisotne in da taka posvetovanja tudi 

že potekajo. 

Trenutno stanje glede posvetovanja 

Mesto v Državnem zboru, kjer je po Poslovniku vzpostavljen prostor sodelovanja z 

različnimi javnostmi in državljani, so njegova delovna telesa, in sicer skozi dva 

instrumenta: 

– javna predstavitev mnenj, kot jo določa 46. člen poslovnika in 

– vabljenje »zainteresiranih javnosti« na seje delovnih teles, kjer imajo te 

javnosti tudi možnost izraziti svoje mnenje, kot to določa 51. člen 

poslovnika. 

Javna predstavitev mnenj se po svoji zasnovi najbolj približa konceptu 

posvetovanja: 

– je odprta vsem, ki se je udeležijo, čeprav so preferirani vnaprejšnji pisni 

prispevki, 

– Državni zbor na javno predstavitev mnenj aktivno vabi z vabilom v 

javnih glasilih, 

– razprava je zastavljena na široko. 

Temeljni manko javnih predstavitev mnenj je, da se jih organizira zgolj ob 

vprašanjih, ki veljajo za pomembna, ki (pri)zadevajo široke sloje prebivalstva, ki so 



 

209 

posebej kompleksna ali sporna. Takšen način posvetovanja je torej odprt in 

vzpodbujan le ob specifičnih temah. 

Po drugi strani pa sodelovanje zainteresiranih javnosti v delu odborov tudi pomeni 

posvetovanje, ki pa ima pomembne omejitve: 

– Delovno telo oziroma njegov predsednik odloča o tem, kdo bo na sejo 

povabljen. 

– Seje so sicer odprte za javnost, pravico do besede pa imajo samo tisti, ki 

so prejeli vabilo. K posvetovanju potemtakem niso povabljene najširše 

javnosti. 

– Mnenje je smiselno podati zgolj, če je uporabno kot vsebina amandmaja, 

kajti le tako je mogoče vplivati na zakonsko besedilo. 

Analiza dela odborov Državnega zbora je pokazala, da je vabljenje zainteresiranih 

javnosti sicer pravilo, in da so zainteresirane javnosti kot tako razumljene dokaj široko. 

Kriterij, po katerem je neka organizacija razumljena kot zainteresirana v posamezni 

zadevi, je tudi zastavljen široko. Zainteresirana je tista organizacija ali posameznik, ki 

k obravnavanim predlogom pošlje pisne pripombe. Zainteresirane javnosti so 

praviloma organizacije in njihovi predstavniki, zelo redko so to posamezni državljani. 

 

Kar se tiče trenutnega stanja glede posvetovanja z javnostmi v zadevah, ki jih 

obravnava Državni zbor, smo večino predlogov podali že v prejšnjem razdelku o 

informiranju. Poseben pomen dajemo izboljšanju obveščanja o poteku konkretnih 

zakonodajnih postopkov, ki je nujno, če se nekdo želi vključiti in prispevati svoje 

stališče v zakonodajni postopek. Ob tem pa predlagamo, da: 

– Se na spletni strani Državnega zbora predstavi načine, kako 

zainteresirane javnosti lahko sodelujejo v zakonodajnem postopku, 

komu poslati pripombe ipd. To so tudi vsebine, ki sodijo v druge 

publikacije Državnega zbora. 
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Na ta način bo poudarjena odprtost dela Državnega zbora, informiranje o možnih 

poteh sodelovanja pa pomeni tudi pomembno vključevanje državljanov in 

zainteresiranih javnosti v politične procese. 

Foroum na spletnih straneh Državnega zbora 

Poudarili smo že, da je segment spodbujanja aktivnega državljanstva, ki ga 

pojmujemo kot posvetovanje, tisti, ki ga je aktualno mogoče v največji meri spodbujati 

in razvijati. K temu gotovo prispevajo tudi možnosti, ki jih ponujajo mrežne 

tehnologije in ki omogočajo hkratno komuniciranje velikega števila posameznikov na 

daljavo. Prednosti takih tehnologij je predvsem obča dostopnost. Spletni forumi so 

uveljavljena oblika izmenjave informacij in mnenj, ki so se v utopičnih pričakovanjih 

kazali kot nov prostor odprte javne debate. 

Ta pričakovanja je v precejšnji meri spodbudilo opažanje, da so forumi lahko tudi 

prostor nasilnega, nedemokratičnega, sovražnega govora. Temeljna razlika med 

spletnimi forumi in pa nastopanjem v javnosti oziroma v »klasičnih« forumih je, da 

medtem ko slednji pomenijo, da se nekdo s svojim mnenjem sam in osebno izpostavi 

javnosti in kot tak za svoje besede tudi odgovarja, zagotavljajo spletni forumi veliko 

stopnjo anonimnosti, ki posamezniku omogočajo rabo diskurzov, ki si jih s svojo 

»pravo« identiteto ne bi mogel/smel/upal privoščiti. 

Temeljni pomislek pri zamisli o uvajanju foruma na spletni strani Državnega zbora 

je torej predvsem ta, kako zagotoviti, da bodo uveljavljena temeljna pravila vedenja v 

javni debati. Druga dilema je, ali je smiselno vzpostaviti forum, ki je tematsko povsem 

odprt, ali pa bi ga bilo potrebno vezati na konkretno delovanje Državnega zbora. Tretje 

pomembno vprašanje pa je, kako zagotoviti, da bodo mnenja, ki so izražena na 

forumu, vsaj slišana. 

Če bi se v Državnem zboru odločili za tak posvetovalni projekt, bi moral zadostiti 

naslednjim kriterijem: 
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– Povabilo: v primeru, da se tak projekt izvede, je treba državljane k 

njemu povabiti na široko in z javno akcijo. Ni namreč smiselno, da se 

Državni zbor odpira takšni vrsti posvetovanja na način, da ga morajo 

državljani šele najti. 

– Temo debate je na začetku uvajanja foruma smiselno omejiti, in sicer na 

zadeve, ki so v posameznem trenutku v zakonodajnem postopku. Velja 

načelo en zakonodajni postopek, ena tema na forumu. 

– Forum mora biti moderiran, in sicer na način, da žaljive, vulgarne in 

druge neprimerne vsebine pod nobenim pogojem ne morejo biti javno 

objavljene. Moderator mora torej vsak prispevek odobriti, preden ga 

objavi. 

– Večja dilema je glede vsebin, ki ne sodijo v gornje kategorije, vendar pa 

se hkrati ne dotikajo obravnavanih zadev. Predvsem je pomembno, da se 

taka zavrnitev objave na kratko pojasni in da se prizadeti lahko pritoži. 

– Pravila in dobre prakse objavljanja na forumu morajo biti objavljena. 

Spodbuja naj se praksa rabe »resničnih« identitet, hkrati pa ni smiselno 

omejevati rabe vzdevkov, saj bi polna implementacija pravih identitet 

zahtevala rabo instrumentov kot so elektronski podpisi, kar je za 

udeležbo na forumu lahko precejšnja ovira. 

– Zahteva, za katero je potreben največji politični konsenz in 

pripravljenost nosilcev politične moči na sodelovanje pa je, da morajo 

biti vsebine takšnih forumskih debat slišane in da morajo postati gradivo 

v obravnavi zakonskih predlogov. 

– To je smiselno doseči na način, da v forumskih debatah sodelujejo tudi 

poslanci oziroma poslanske skupine. S tem forum postane tudi mesto, na 

katerem nosilci politične moči v Državnem zboru sporočajo svoje 

poglede na reševanje družbenih vprašanj, kar je tudi eden od načinov, 

kako odpraviti informacijski manko, ki smo ga zasledili ob predstavitvah 

poslancev in poslanskih skupin. 
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Uvedba foruma bi torej pomenila: 

– več priložnosti za državljane, da se vključijo v premisleke ob 

zakonodajne postopku, 

– več priložnosti za stik s poslanci in poslanskimi skupinami, 

– bolj dostopen in odprt Državni zbor. 
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