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PRedgOVOR*

Z manjšim časovnim zamikom smo v Raziskovalno-dokumentacijskem sektorju tudi 

letos pripravili zbornik nalog, ki so nastajale tekom leta 2005, nekaj izmed njih pa tudi 

še v prvih mesecih leta 2006. Čeprav so s prenovo spletnih strani Državnega zbora vse 

naloge našega sektorja javnosti dostopne prek interneta, pa smo se vseeno odločili, da jih 

nekatere izberemo in objavimo v tiskani publikaciji. Tako je pred vami ponovno zbornik, 

že sedmi po vrsti, v njem pa vam ponujamo 22 zanimivih tem. 

V prvem delu so že po tradiciji najprej na voljo teme, vezane na parlament. Tako se 

dva prispevka ukvarjata s pravico do peticij in s parlamentarnimi delovnimi telesi za 

peticije, hkrati pa je pozornost usmerjena tudi širše - na delovna telesa, ki pokrivajo 

problematiko človekovih pravic, enakih možnosti in enakopravnosti spolov. Sledijo tri 

teme, ki bi jih v širšem smislu lahko razvrstili v okvir nadzorne funkcije parlamentov: 

gre za študijo primera ureditve parlamentarne preiskave v Nemčiji, za prikaz načinov 

izvajanja parlamentarnega nadzora nad oboroženimi silami v članicah NATO; tretja tema 

pa je posvečena opoziciji, konkretno institutu “vlada v senci”, ki ga prikazuje na primeru 

Združenega kraljestva in v določeni meri Norveške. 

O statusu poslancev smo v sektorju pripravili že vrsto nalog. V tem zborniku pa objavljamo 

prispevek, v katerem so na pregleden način prikazane številne prvine - elementi, ki status 

natančneje opredeljujejo.

Sledita temi, vezani na lokalno samoupravo: primerjalni prikaz kandidiranja na lokalnih 

volitvah, s posebnim poudarkom na kandidiranju kandidatov na neodvisnih listah, in 

primerjalni prikaz ureditve finančnega nadzora lokalnih skupnosti. 

V zadnjem prispevku prvega vsebinskega sklopa pa prikazujemo, kako je v primerjalnih 

sistemih zagotovljen vpliv javnosti na upravljanje javne radiotelevizije in na oblikovanje 

programskih vsebin. 

V drugem poglavju so štirje prispevki: dva se navezujeta na problematiko spolne 

nedotakljivosti in sankcij za kazniva dejanja s tega področja. Predpise o uporabi 

poligrafskega testiranja in veljavnosti rezultatov tovrstnih testov prikazujemo v naslednjem 

prispevku. Poglavje pa zaključujemo s prikazom omejitev vstopa mladoletnikov v lokale 

in dostopa do alkoholnih pijač.

* Mag. Tatjana Krašovec, vodja Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja
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Za marsikoga bosta zanimivi prvi dve temi v tretjem poglavju: prva na temo cerkvenega 

davka, ki ga državljani namenjajo cerkvam in verskim skupnostim, druga pa o davkih in 

drugih dajatvah, ki jih morajo cerkve in druge verske institucije ter duhovniki iz svojih 

dohodkov in premoženja plačevati državi. 

Bolj specifični oziroma zanimivi ožjemu krogu  pa sta naslednji temi: o sodelovanju 

zaposlenih v organih upravljanja in nadzora gospodarskih družb, ki je bila v središču 

zanimanja ob obravnavi zakonskega predloga na to temo, ter prikaz modelov 

organiziranosti pristanišč v EU in na hrvaškem. Razen redkih strokovnjakov, na katere 

smo se tudi v našem sektorju oprli pri pisanju prispevka, se je v Sloveniji le malokdo do 

sedaj ukvarjal s to tematiko.

Naslednje poglavje z dvema prispevkoma namenjamo obnovljivim virom energije - 

finančnim spodbudam, ki jih države namenjajo rabi obnovljivih energetskih virov, in 

izkoriščanju vetrnega potenciala.

V zadnjem poglavju objavljamo tri različne vsebine: prikazujemo sisteme socialne 

zaščite v državah EU v povezavi s trgom dela; načine financiranja zdravstvenih sistemov 

v evropskih državah ter pregled potrebne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji za 

opravljanje svojega  poklica.

Kaj je skupno vsem v zborniku prikazanim nalogam? Razen ene naloge, kjer gre za študijo 

primera, so vse druge opisi ureditev v več evropskih državah, kar je tudi sicer prevladujoča 

oblika nalog, ki jih pripravljamo v sektorju. Skupno jim je tudi, da so, nekatere bolj druge 

manj, nastale kot odraz potreb poslank in poslancev pridobiti dodatne informacije o 

posameznih temah, ki so bile aktualne v določenem obdobju zakonodajnega urejanja. 

Kot naslednjo skupno značilnost bi lahko navedli, da smo podatke za pripravo nalog 

večinsko pridobili iz zakonodaje posameznih držav, ki je v originalnih jezikih dostopna 

v svetovnem medmrežju. Do dela podatkov, značilnih le za parlamente, pa smo prišli 

prek mreže EcPRD -  Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo, 

ki se je ponovno pokazala kot nepogrešljiv informacijski vir za potrebe parlamentov. 

Drugih skupnih značilnosti pa pri objavljenih nalogah ni mogoče ugotoviti. To pa lahko 

po našem mnenju le še dodatno vzpodbudi bralca, da zbornik vzame v roke in se seznani 

z njegovo vsebino.
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PRAVICA dO PeTICIJe*

I. UVOD

Peticija (iz lat. petere, petiti, prošnja) je pisna, običajno skupinska, kolektivna vloga 

oziroma prošnja, naslovljena na kako višjo ali celo najvišjo oblast. S peticijo njeni 

pisci oziroma podpisniki prosijo ali zahtevajo razrešitev kakega problema, ki ima 

širši družbenogospodarski, upravnopolitični ali kulturni pomen. V britanski politični 

zgodovini je imela peticija še drugačen pomen: lahko je bila pomembna odločitev ali pa 

deklaracija parlamenta. Najbolj znana je t.i. peticija za pravice iz leta 1628, ki so jo napisali 

člani parlamenta, ki jim je načeloval pravnik in politik sir Edvard coke. V času, ko se je 

Karel I. vojskoval s francijo in Španijo, so prepiri o upravičenosti pobiranja uvoznih carin 

dosegli svoj vrh. Peticijo, ki so jo sprejeli, je odklanjala nezakonito obdavčevanje, torej 

takšno, ki ga ne odobri parlament; prav tako je obsojala samovoljne aretacije, uvajanje 

naglih sodišč in prisilno nastanjanje vojakov v domovih državljanov. Karel I. je peticijo 

sicer sprejel, vendar se zanjo ni menil: od leta 1629 je vladal brez parlamenta. Takšna je 

pogosta usoda peticije, če v tem primeru kralj ni upošteval niti volje članov parlamenta, je 

še toliko bolj razumljivo, da si oblastniki ne belijo glav z zahtevki, predlogi in prošnjami, 

ki jih podpisujejo navadni državljani. Tudi na Slovenskem ima pošiljanje peticij različnim 

oblastem kar dolgo tradicijo, od časov podaljšanega slovenskega srednjega veka pa do 

dobe agonije “realnega socializma” (Sruk, 1995). 

Kaučič navaja:

“ da peticija označuje v najširšem pomenu pravico posameznika ali skupine državljanov 

do pošiljanja pisnih vlog predstavniškemu telesu ali izjemoma drugim organom oblasti 

o vprašanjih, ki imajo širši politični ali javni značaj. Predmet peticije so lahko pritožbe, 

predlogi, zahteve, pobude ali prošnje. Prvotno so s peticijo označevali pomembne 

odločitve in deklaracije parlamenta, posebej tiste o pravicah in svoboščinah državljanov 

(npr. Petition of Rights) in pobude, ki jih je npr. spodnji dom angleškega parlamenta 

naslavljal na kralja. Predstavljale so obliko pritiska državljanov za sprejem določenih 

aktov v parlamentu. 

Ustavnopravna teorija razlikuje med peticijo v ožjem in peticijo v širšem pomenu. Prva 

pomeni pravico do vlaganja predlogov, prošenj, pobud ali zahtev, druga pa vključuje tudi 

* Koselj Nataša; pripravljeno 28.10.2005, objavljeno 8.11.2005
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pravico do pritožbe zoper izvršne in upravne organe oblasti. Pravico do peticije v ožjem 

pomenu imajo le državljani določene države in sodi med politične pravice, pravico do 

peticije v širšem pomenu (pravico do pritožbe) pa tudi tujci, ki praviloma ne uživajo 

političnih pravic. Slednjo zato uvrščamo med osebnostne pravice. Pravica do peticije v 

ožjem pomenu je podobna ljudski iniciativi, vendar obstaja med njima razlika. Predlog, 

ki je izšel iz ljudske iniciative, je predstavniško telo dolžno preučiti in o njem odločiti, 

medtem ko za peticijo te obveznosti nima. Za razliko od pravice do peticije, ki jo ima 

vsak posameznik, razpolaga s pravico ljudske iniciative le določeno število volivcev.” 

(Grad in dr., 1999: 257, 258). 

Primerjalni pregled ureditve uresničevanja pravice do peticije v državah članicah 

Evropske unije,  zajema naslednje elemente:

•opredelitev, kaj se razume pod pojmom peticija v posamezni državi,

•ali je in kje je pravica do peticije opredeljena  (v ustavi, zakonu, poslovniku...), s tekstom 

opredelitve in po potrebi citatom,

•kdo lahko vloži peticijo,

•pod kakšnimi pogoji in kdaj,

•kako poteka postopek obravnave,

•kakšni so rezultati (ne v smislu prakse, temveč samo, kako je normativno to definirano).

V primerjalni pregled smo vključili naslednje države: Avstrijo, Belgijo, Dansko, francijo, 

Litvo, Portugalsko, Zvezno republiko Nemčijo in Združeno kraljestvo. Opisali smo tudi, 

kako je pravica do peticije urejena v Evropskem parlamentu. V Belgiji, Danski, Litvi, 

Portugalski in Zvezni republiki Nemčiji je pravica do peticije urejena že v ustavah. 

Podatke za primerjalno analizo smo večinoma pridobili iz ustav, zakonov, poslovnikov 

in drugih dokumentov držav članic, ki so dostopni na spletnih straneh nacionalnih 

parlamentov. 

Za uvodom na kratko prikazujemo ureditev pravice do peticije v Republiki Sloveniji, v 

nadaljevanju pa sledi podroben prikaz zgoraj omenjene tematike v izbranih državah 

članicah Evropske unije. 
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II. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ustava Republike Slovenije v 45. členu opredeljuje pravico do peticije: 

“Vsak državljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega 

pomena.”

Kaučič navaja:

“da so pravico do peticije v taki ali drugačni obliki predpisovale vse dosedanje slovenske 

ustave. Do sprejema nove ustave je bila ta pravica izrecno opredeljena le v ustavi LR 

Slovenije iz leta 1947. Kasnejše ustave je niso posebej določale, temveč je bila smiselno 

vsebovana v drugih določbah. Ustava SR Slovenije iz leta 1974 je npr. določala, da ima 

občan pravico dajati vloge in predloge telesom in organom družbenopolitičnih skupnosti 

in drugim pristojnim organom in organizacijam, dobiti odgovor nanje in dajati politične 

in druge pobude splošnega pomena. 

Za razliko od prejšnje ureditve, ko je imel to pravico vsak občan, je pravica do peticije v 

novi ustavi  opredeljena v ožjem pomenu - ima jo le državljan Republike Slovenije. Ker 

pa bi bile s tem osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in ne uživajo vseh z ustavo 

zajamčenih političnih pravic, v nekaterih pravicah prizadete (npr. v pravici do pritožbe 

nad postopki državnih organov), je ustava to varstvo uredila v 25. členu. Po tej določbi 

je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti 

odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev 

javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih 

interesih. Za razliko od pravice do peticije, se pravica do pritožbe ali drugega pravnega 

sredstva uresničuje v posebej predpisanih pravnih postopkih. 

Glede na predmet peticije ni pomembnejših razlik med prejšnjo in veljavno ustavno 

ureditvijo, razlikujeta pa se v tem, da nova ustava izrecno ne določa adresatov in 

njihovih obveznosti do adresantov. Tako lahko sklepamo, da je mogoče peticije naslavljati 

različnim organom oziroma telesom in ne le predstavniškim telesom in drugim državnim 

organom. Omejitev izhaja le iz same vsebine peticije oziroma pobude; ker mora biti 

splošnega pomena, se lahko vloži le pri organu oziroma organizaciji, ki opravlja take 

funkcije. Ker ustava izrecno ne predpisuje dolžnosti adresatov, da odgovorijo na peticijo 

(čeprav je mogoče na to dolžnost sklepati iz splošnih določb, ki opredeljujejo obseg in 

način njihovega dela), se zastavlja vprašanje, ali je pri peticiji sploh mogoče govoriti 

o pravici strictu sensu. Po določilih naše ustave se namreč ta pravica izčrpa že s samo 

vložitvijo peticije.” (Grad in dr., 1999: 258).  
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Peticije državljanov obravnava Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake 

možnosti. Komisija med drugim proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega 

pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom ter ugotavlja 

vzroke zanje (Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora). 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obravnava peticije na 

naslednji način: 

•prejete peticije, pritožbe, pobude in prošnje obravnava na podlagi dvomesečnih 

informacij, ki jih pripravi strokovna služba. 

•dvomesečna informacija zajema pregled vseh prejetih vlog. Posamezna vloga je 

označena s kraticami vlagatelja, kratko predstavitvijo vloge oziroma zadeve ter opisom 

opravljenega strokovnega dela. Strokovna služba vzame v obravnavo vlogo takoj, ko 

vloga prispe. Ob obravnavi vloge se opravijo potrebne poizvedbe pri pristojnih organih, 

po potrebi pa tudi delovni razgovori in ogledi na terenu. Dvomesečno informacijo 

sprejema komisija s sklepom. 

•komisija lahko sklene, da se posamezna vloga obravnava kot samostojna točka dnevnega 

reda. V tem primeru strokovna služba pripravi o problematiki podrobnejšo informacijo 

in priskrbi dodatna gradiva. O zadevah, ki jih komisija podrobneje obravnava, sprejema 

mnenja, stališča in priporočila.

•člani komisije, ki želijo podrobnejšo informacijo, se o tem na seji komisije dogovorijo 

s sekretarko komisije. (Sklep Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake 

možnosti, 2005). 

III. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED

3.1 Avstrija

Peticije, s katerimi se ukvarjata Državni zbor (Nationalrat) in Zvezni svet (Bundesrat) 

in spadajo v okvir parlamentarnega postopka, so predlogi, ki jih vložijo predstavniki 

navedenih parlamentarnih domov. Ti predlogi se nanašajo na zadeve, ki spadajo v 

pristojnost zakonodajne in izvršilne veje (zvezna vlada) oblasti. Predlogi, ki jih vložijo 

predstavniki obeh domov avstrijskega parlamenta, se lahko nanašajo tudi na civilno 

iniciativo, ki sicer ni dobila dovolj podpore. 
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3.1.1 Peticije v Državnem zboru

Poslovnik Državnega zbora v 16. poglavju (členi 100-100d) z naslovom “Parlamentarne 

peticije in parlamentarne civilne iniciative” ureja peticije in civilne iniciative. 

Peticije, naslovljene na Državni zbor, morajo izpolnjevati določene formalne zahteve:

•predložene morajo biti v pisni obliki,

•nanašati se morajo na zadeve, ki spadajo v pristojnost zakonodajnega telesa in zvezne 

vlade (npr. zakoni, ki urejajo trgovino, promet, vodne poti) in ne na zadeve, ki spadajo 

v pristojnost dežel in občin (npr. zakoni, ki urejajo gradnjo, lov, ribolov, itd.),

•peticijo mora državnemu zboru predstaviti poslanec državnega zbora. 

Peticije so predložene Odboru za peticije in civilne iniciative (Ausschuss für Petitionen 

und Bürgerinitiativen), poslanec Državnega zbora pa lahko predlaga, da se peticijo 

dodeli tudi drugim odborom. Odbor za peticije in civilne iniciative lahko pri obravnavi 

peticij zahteva določena pojasnila od ministrov in drugih inštitucij ter opravi zaslišanja 

strokovnjakov. Odbor lahko izda oziroma sprejme določene sklepe. Odbor lahko:

•predloži peticije drugemu odboru v nadaljnjo obravnavo,

•obvesti o vsebini peticije urad ombudsmana za nadaljnjo obravnavo ali

•zavrne nadaljnjo obravnavo zadeve, če odloči, da vsebina peticije ni primerna za 

nadaljnjo parlamentarno obravnavo. 

Peticije in civilne iniciative se posredujejo v obravnavo oziroma v pregled (inspection) 

tudi strokovnim službam parlamenta.  

3.1.2 Peticije v Zveznem svetu

Peticije lahko državljani naslovijo tudi na Zvezni svet, vendar le prek deželnega parlamenta. 

formalno jo predstavi predstavnik Zveznega sveta. Peticijo obravnava oziroma pregleda 

poseben oddelek (Clerk’s Department). Predsednik  Zveznega sveta dodeli peticije 

vsebinsko pristojnim odborom v predhodno obravnavo. Pristojni odbor nato v roku 

šestih mesecev poroča Zveznemu svetu o peticiji. Odbor lahko Zveznemu svetu predlaga, 

da Državnemu zboru predlaga sprejem relevantnega zakona, ki bi uredil vprašanja, ki 

izhajajo iz peticije. Lahko pa sprejme sklep, s katerim naloži pristojnemu ministru, da 

sprejme določene ukrepe v zvezi z vprašanji iz peticije. V kolikor pristojni odbor ne 

poroča Zveznemu svetu o peticiji v šestih mesecih, pošlje predsednik Zveznega sveta 

peticijo članu zvezne vlade, ki je pristojen za zadevo iz peticije v nadaljnjo obravnavo 

(Avstrijski parlament, spletne strani). 
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3.2 Belgija

Belgijska ustava določa pravico do peticije v 28. in 57. členu. Člen 28 določa, da ima 

vsakdo pravico nasloviti peticije, ki jo podpiše ena ali več oseb, pristojnim državnim 

organom. Ustavne oblasti imajo pravico naslavljati peticije v skupnem imenu. 

Člen 57 pa določa, da je peticijo prepovedano osebno predstaviti pred domovoma 

parlamenta. Oba domova parlamenta imata pravico poslati peticijo ministru, na  

katerega je bila naslovljena. ministri so dolžni dati pojasnila v zvezi z vsebino in to 

vsakokrat, ko to zahteva eden ali drugi doma parlamenta.

Poslovnik poslanske zbornice (Chambre des représentants) v 142. členu določa, da mora 

biti peticija naslovljena na predsednika poslanske zbornice. Ni je mogoče predstaviti 

osebno niti prek predstavnika, če jo vloži več oseb skupaj. Vsaka peticija mora biti 

podpisana s strani vložnika in to tako, da so čitljivi ime, priimek in naslov vložnika. 

Poleg tega mora vložnik navesti razlog oziroma motiv zahteve, ki izhaja iz peticije.  

Vsebina peticije se mora nanašati na zadevo, ki spada v zvezno pristojnost (compétence 

fédérale). Predsednik poslanske zbornice pošlje peticijo Odboru za peticije oziroma 

odboru, ki je vsebinsko pristojen za vprašanja, ki izhajajo iz peticije, lahko pa se odloči, 

da jo bo shranil v uradu poslanske zbornice. 

Odbor za peticije lahko glede peticije, ki jo prejme, sprejme eno od naslednjih 

odločitev: 

•peticijo posreduje pristojnemu ministru,

•peticijo posreduje kolegiju zveznih mediatorjev (Collège des médiateurs fédéraux),

•peticijo posreduje pristojnemu odboru v poslanski zbornici. 

Odbor lahko peticijo shrani v uradu zbornice. Lahko pa sprejme odločitev, da se peticija 

zavrže. 

Predsednik odbora za peticije pošlje vložniku peticije potrdilo o prejemu. 

Odbor za peticije ima svoj poslovnik (Règlement d’ordre intérieur de la commission), 

ki še podrobneje ureja postopek obravnavanja posameznih peticij. Poslovnik Odbora 

za peticije natančno določa, kakšna mora biti peticija, da jo parlament sprejme v 

obravnavanje. Vložnik peticije mora čitljivo napisati svoj priimek in ime ter naslov in 

navesti, zakaj vlaga peticijo. Ko predsednik parlamenta posreduje peticijo Odboru za 

peticije, predsednik odbora pošlje vložniku potrdilo o prejemu. Člani odbora lahko 

za mnenje o peticiji vprašajo sekretariat odbora najmanj en teden pred sejo odbora. 
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Najmanj pet dni pred sejo posreduje predsednik članom odbora analizo s povzetki od 

peticij, ki so bile predložene odboru. Vsaka peticija se predstavi in obravnava posebej, 

peticije, ki se nanašajo na isto zadevo, se lahko obravnavajo skupaj. 

Če peticijo posredujejo pristojnemu ministru, mora ta podati ustrezna pojasnila. 

ministrova pojasnila se posredujejo odboru, ki jih preuči in odloči o zadevi iz peticije. 

Če pa odbor meni, da ministrova pojasnila niso zadovoljiva, lahko zahteva podrobnejšo 

obravnavo peticije. minister mora odgovoriti v roku, če pa tega ne stori, mu predsednik 

odbora določi nov rok za odgovor. Če minister niti v dodatnem roku ne poda pojasnila, 

lahko odbor odloči, da bo zaslišal ministra oziroma predstavnika ministrstva. 

Če peticijo posredujejo kolegiju zveznih mediatorjev, se informacije, ki jih kolegij poda, 

prav tako posredujejo članom Odbora za peticije. Odbor lahko odloči, da bo zaslišal 

zvezne mediatorje. 

Peticija pa je lahko posredovana tudi pristojnemu odboru poslanske zbornice. Če 

predsednik Odbora za peticije ni obveščen o odločitvi pristojnega odbora v dveh mesecih 

oziroma je odgovor odbora nezadovoljiv, potem Odbor za peticije določi nove roke. 

Predsednik Odbora za peticije obvešča vložnika peticije o vseh odločitvah, ki jih sprejema 

v zvezi s peticijo. 

Vsake tri mesece se izda posebna brošura, ki zajema analizo prejetih peticij in odločitev 

Odbora za peticije. Ta brošura se posreduje poslancem (Belgijski parlament, spletne 

strani).

3.3 Danska

Danska ustava v 54. členu določa pravico do peticije. Peticije se lahko posredujejo 

parlamentu le prek poslancev. 

Poslovnik folketinga v X. poglavju določa, kakšen je postopek v zvezi s peticijami. Kot je 

že določeno v ustavi, so lahko peticije predložene parlamentu le prek njegovih članov. 

Peticije vsebujejo določene prošnje, nagovore, pritožbe in povpraševanja oseb, ki niso 

člani folketinga. Peticija se dodeli odboru, ki ga je v peticiji navedel vložnik. Če vložnik 

v peticiji tega ni navedel, potem o dodelitvi odloči predsednik parlamenta. Predsednik 

odloči ali bo peticijo dodelil stalnemu odboru, ad hoc odboru ali pa jo bo dal v pregled 

poslancem v čitalnici folketinga. 

Peticije, ki vsebujejo zahteve glede imunitete poslancev, se vedno posredujejo Odboru 

za poslovnik, peticije v zvezi z volitvami Odboru za nadzor volitev ter peticije v zvezi z 

ombudsmanom Odboru za pravne zadeve (folketing, spletne strani).
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3. 4  Francija

Poslovnik Nacionalne skupščine francoskega parlamenta ureja peticije v 7. poglavju, v 

členih 147-151. Peticije morajo biti naslovljene na predsednika skupščine. Peticije lahko 

predstavijo tudi poslanci, ki v obrobni opombi dodajo predstavitev in svoj podpis. 

Peticije, ki se zbirajo na javnih površinah (ulicah, parkih, cestah, stojnicah), predsednik 

zavrže. Vsaka peticija mora vsebovati tudi naslov vložnikovega prebivališča in njegov 

podpis. Vse prispele peticije se zapišejo v splošni seznam, in sicer po vrsti, kakor so 

prispele. Vsak vložnik je obveščen o zaporedni številki, ki jo dobi vložena peticija. 

Predsednik Nacionalne skupščine posreduje peticijo odboru, ki je vsebinsko pristojen 

za vprašanja, ki izhajajo iz peticije. Odbor določi poročevalca. Ko se odbor seznani s 

priporočili poročevalca, sprejme odločitev, glede na vsak primer posebej:

•da o peticiji sploh ne bo odločal, 

•da jo bo posredoval drugemu stalnemu odboru, ministru ali sami skupščini. 

Vsak vložnik je obveščen o sklepu odbora glede njegove peticije. Prav tako je vložnik 

obveščen o ministrovem odgovoru na peticijo. Če minister ne odgovori na peticijo v roku 

treh mesecev, lahko odbor odloči, da jo bo posredoval v obravnavo skupščini. Kadar se 

peticija posreduje skupščini, se celotnemu besedilu peticije doda tudi poročilo odbora. 

Bilten oziroma poročilo o prejetih peticijah ter sprejetih odločitvah se redno posreduje 

poslancem. Vsak poslanec lahko v osmih dneh od prejetja biltena od predsednika 

zahteva, da se določena peticija (če je bila zavržena ali posredovana drugemu odboru 

ali pristojnemu ministru) posreduje tudi Nacionalni skupščini. O zahtevi odloči kolegij 

predsednikov odborov, ki lahko tudi zavrne takšno zahtevo. Če zahtevo zavrne ali če je 

potekel rok, v katerem bi moral odločiti o tej zahtevi, stopi v veljavo sklep pristojnega 

odbora o nadaljnji usodi peticije. 

Razprava o peticijah oziroma poročilih pristojnega odbora na plenarnem zasedanju 

skupščine se začne s predstavitvijo poročevalca odbora. Nato dobi besedo poslanec, 

ki je/če je peticijo predstavil in nato poslanec, ki je zahteval obravnavo na plenarnem 

zasedanju. Potem so k besedi povabljeni poslanci glede na vrstni red prijav. Predstavniki 

vlade imajo pravico do besede vsakokrat, ko to želijo (Nacionalna skupščina, spletne 

strani).
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3. 5  Litva

Tretji odstavek 33. člena litvanske ustave določa, da imajo državljani pravico do peticije, 

postopek za izvrševanje te pravice pa se uredi z zakonom. 

Zakon o peticijah (Law on Petitions) pa natančneje ureja pravico in postopek v zvezi s 

peticijami. 

Pravica do peticije pomeni ustavno zagotovljeno pravico do pritožbe po določenem 

postopku. Vložnik peticije je lahko državljan Litve ali tujec s stalnim prebivališčem v 

Litvi oziroma skupina državljanov in tujcev. Predstavnik vložnika je oseba, ki je prva 

podpisana na peticiji, ali oseba, ki je navedena kot taka v peticiji. Predstavnik vložnika 

ima pravico sodelovati pri obravnavi peticije. 

Peticija pomeni pisno prošnjo, ki je naslovljena na parlament, vlado ali organe lokalne 

samouprave, in vsebuje določene zahteve ali predloge za rešitev določenega vprašanja, 

predloge za sprejem novega zakona, spremembo ali dopolnitev obstoječega zakona ali 

prenehanje veljavnosti zakona.

Vložnik lahko v peticiji zahteva in predlaga naslednje: 

•varovanje in izvrševanje  človekovih pravic in svoboščin,

•preoblikovanje oziroma reformo vladnih inštitucij in državnih organov,

•ostale zadeve, pomembne za javnost, lokalno samoupravo ali državo. 

Peticije ne smejo vsebovati zahtev in predlogov, s katerimi se omejuje pravice in 

svoboščine drugih ljudi, ogroža neodvisnost, teritorialno integriteto ali ustavni red  

Republike Litve. 

Posebna pravila veljajo tudi za obliko in vsebino peticije. Peticijo je treba vložiti v pisni 

obliki, vsebovati pa mora naslednje: 

•vložnikovo ime, priimek, stalno prebivališče in osebno številko (personal number),

•inštitucijo, na katero je peticija naslovljena,

•prošnjo naj se vlogo obravnava kot peticijo ter razloge in namen za vložitev peticije,

•vložnikove zahteve in predloge,

•ime, priimek, stalno prebivališče, osebno številko, telefonsko in telefax številko (če je 

mogoče) predstavnika vložnika. 

Na vsaki peticiji mora biti vložnikov podpis. 
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Vložnik ima pravico da:

•vsak čas prekliče zahtevo oziroma peticijo. To mora storiti v pisni obliki; 

•prejema informacije v zvezi s krajem in časom obravnavanja njegove peticije, sprejetimi 

odločitvami in druge informacije, ki so določene v zakonu;

•osebno ali prek predstavnika prisostvuje sestankom komisij za peticije, ki obravnavajo 

peticije;

•se, v skladu s postopkom, ki ga določa zakon o peticijah, pritoži na odločitve komisije za 

peticije, da njegove vloge ne bo obravnavala kot peticijo, ali da ne bo obravnavala peticije. 

Peticijo je treba vložiti osebno ali po pošti. Vse peticije se vpišejo v evidenčno knjigo 

inštitucije, na katero je bila peticija naslovljena. Vložnik ali njegov predstavnik je 

najkasneje v treh delovnih dneh obveščen o vpisu peticije, evidenčni številki peticije in 

datumu vpisa. 

Zakon določa okvire za delovanje in ustanavljanje komisij za peticije v parlamentu, vladi 

in organih lokalne samouprave. Komisija za peticije v litvanskem parlamentu se ustanovi 

na podlagi določb poslovnika. 

Komisija za peticije (v parlamentu, vladi ali občini) najprej preveri, če spada obravnavanje 

zahtev in predlogov, ki izhajajo iz peticije, v njeno pristojnost. V primeru, da je za 

obravnavanje pristojna druga komisija za peticije pri drugem organu, jo v roku štirih 

delovnih dni od dneva sklepa o pristojnosti posreduje pristojnemu organu. 

Anonimne peticije se zavržejo.

Vloga ni priznana kot peticija, če:

•ni vložena v skladu z zakonom,

•ni potrebe po sprejemanju novih zakonov, spremembah in dopolnitvah oziroma 

razveljavitvi obstoječih zakonov,

•je isti vložnik v enem letu vložil pred istim organom več peticij, ki se nanašajo na ista 

vprašanja in zahteve,

•vložnik ni obrazložil in upravičil zahtev in predlogov, ki izhajajo iz peticije, oziroma je 

zlorabil pravico do peticije v druge namene,

•je komisija za peticije  v obdobju koledarskega leta že sprejela določene sklepe v zvezi 

z zahtevami in predlogi iz peticije,

•peticije ni vložil državljan Republike Litve ali tujec s stalnim prebivališčem v Republiki 

Litvi.
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Pristojna komisija za peticije lahko peticije z istimi in podobnimi zahtevami obravnava 

kot eno peticijo. 

Pri odločanju o peticiji se upoštevajo naslednja načela:

•načelo enakosti pred zakonom - vsi vložniki se obravnavajo enako ne glede na spol, 

raso, nacionalnost, jezik, socialni status, nazorsko prepričanje,

•načelo odprtosti - peticije se obravnavajo na javnih sejah, razen če je treba zaščititi 

posameznikovo identiteto ali njegovo zasebno življenje, ali če gre za izdajanje državnih, 

uradnih ali gospodarskih tajnosti,

•načelo prepovedi omejevanja pravic in svoboščin drugih ljudi, javnih ali državnih 

interesov,

•načelo kolegijskega odločanja - vse peticije se obravnavajo in odločitve sprejemajo po 

kolegijskem načelu,

•načelo hitrega odločanja - prepovedane so nepotrebne zamude pri obravnavanju 

peticij. Vse peticije je treba obravnavati v 90 dneh od dneva, ko je sprejet sklep o nadaljnji 

obravnavi peticije,

•načelo sodelovanja med državnimi inštitucijami,

•načelo zaupnosti postopkov - postopki v komisijah za peticije in njihovo dopisovanje 

z vložniki pred sprejetjem odločitve niso javni. 

Pristojna komisija za peticije obvesti vložnika v 10 delovnih dneh o odločitvah v zvezi s 

peticijo.

3. 6  Portugalska

Portugalska ustava ureja pravico do peticije v 52. členu. Ustava določa, da ima vsak 

državljan pravico, da individualno ali skupinsko vlaga peticije, zahteve, pripombe ali 

pritožbe v bran svojih pravic, ustave, zakonov ali splošnih interesov. Te se vlagajo pri 

organih, ki izvršujejo suvereno oblast, organih lokalne samouprave oziroma kateremkoli 

upravnem organu. Državljani imajo pravico do informacije v zvezi z vloženo peticijo in 

to v razumnem roku. 

Poslovnik portugalskega parlamenta pa določa postopek v zvezi s peticijami v 9.  

poglavju v členih od 247 do 253. 

Peticije je treba vložiti v pisni obliki. V peticiji je treba natančno navesti vložnikovo ime 

in priimek, stalno prebivališče ter vložnikov podpis. Peticija mora biti jasna in razumljiva, 

iz nje mora izhajati namen, zakaj je vložena. Peticija, ki jo vloži več vložnikov, mora 

vsebovati ime in priimek ter naslov le enega vložnika. Drugih formalnih zahtev in določb 
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postopkovne narave glede peticij, razen zgoraj naštetih, poslovnik ne pozna. 

Peticije morajo biti naslovljene na predsednika parlamenta, ki jih nato posreduje 

pristojnemu odboru. Ustrezne parlamentarne službe vsako peticijo vnesejo v poseben 

seznam in ji dodelijo številko. Ko pristojen odbor prejme peticijo, najprej ugotavlja:

•če obstaja razlog za zavrženje peticije  in 

•če je peticija vložena v skladu z določbami poslovnika.

V primeru zavrženja peticije se peticija arhivira  ter o tem obvesti vložnika. 

Če odbor sprejme peticijo v obravnavo, vendar le-ta ni vložena v skladu s poslovnikom, 

odbor določi vložniku rok, v katerem mora popraviti peticijo ter ga obenem obvestiti, 

da bo peticija, v primeru, da tega ne stori, zavržena. Rok iz prejšnjega stavka ne sme biti 

daljši od 20 dni. 

Pristojni odbor obravnava peticijo ter v poročilu predlaga ukrepe, za katere misli, da so 

glede na vsebino vložene peticije najustreznejši. Odbor lahko tudi odloči, da se peticija 

posreduje varuhu človekovih pravic. 

Kadar parlament odloča o peticiji na plenarnem zasedanju, se obravnava začne s 

predstavitvijo poročila pristojnega odbora, nato pa sledi predstavitev stališč poslanskih 

skupin. 

Predsednik parlamenta pošlje poročilo vložniku peticije in ga obvesti o nadaljnjih 

ukrepih in korakih, ki jih je sprejel parlament (Portugalski parlament, spletne strani). 

3. 7 Združeno kraljestvo

3.7.1 Javne peticije v spodnjem domu (House of Commons) parlamenta   

 Združenega kraljestva

Peticija mora biti natančno in spoštljivo naslovljena na house of commons ter mora jasno 

vsebovati podatke o izvoru in vložniku. Vsebovati mora enega ali več odstavkov, v katerih 

vložnik navede, zakaj se je s peticijo obrnil na house of commons. Peticija mora spadati v 

njegovo pristojnost, vsebovati mora jasno, kaj zahteva oziroma pričakuje od parlamenta.. 

Na koncu peticije mora biti stavek, ki jasno izraža konec vsebinskega dela peticije. 

Vložniki lahko pri vlaganju peticij uporabljajo moderen ali tradicionalen način pisanja 

(tabela 1).
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Tabela 1: Načini pisanja peticij

Modern wording Traditional wording

To the House of Commons.

To the Honourable the Commons of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

in Parliament assembled.

The Petition of ... The Humble Petition of ...

Declares that ...
Sheweth 

That ...
The Petitioner(s) therefore request(s) that 

the House of Commons ...

Wherefore your Petitioner(s) pray(s) that your 

honourable House ...

And the Petitioner(s) remain(s), etc.
And your Petitioner(s), as in duty bound, will 

ever pray, &c.

Vir: The United Kingdom Parliament, Public Petitions to the house of commons-spletna stran

Jezik v peticiji mora biti spoštljiv, spodoben in zmeren. Vložnik se v peticiji ne sme sklicevati 

na razpravo v parlamentu. Peticija ne sme vsebovati prošenj za dodeljevanje javnega 

denarja, razen po priporočilu “Krone” (Crown). Peticija je lahko napisana lastnoročno, 

natiskana ali natipkana, vendar ne sme vsebovati izbrisov in črtanj. Napisana mora biti v 

angleškem jeziku ali mora biti zraven priložen prevod. Peticija ne sme vsebovati nobenih 

dokumentov, kot na primer pisem, izjav, itd. 

Vsako peticijo mora podpisati vsaj ena oseba in to na papirju, na katerem je vsebina 

peticije tik pod peticijo. Če je več podpisnikov in je potrebnih več listov papirja, mora 

vsak list vsebovati  polno besedilo zahteve oziroma prošnje in to na vrhu vsake strani. 

Vložnik oziroma vložniki morajo poleg imena in priimka navesti tudi stalno prebivališče. 

Peticije, ki jih vlagajo pravne osebe, morajo vsebovati žig pravne osebe. 

Peticije predstavijo spodnjemu domu poslanci, čeprav to ni njihova dolžnost. Peticija 

je lahko predstavljena formalno ali neformalno. Poslanec ne more predstaviti peticije v 

svojem imenu. Njegovo peticijo lahko predstavi le drug poslanec. 

med sejo spodnjega doma lahko poslanec kadarkoli vrže (drop) peticijo v zeleno vrečo, 

ki se nahaja za sedežem predsednika (Speaker). Poslanec se mora podpisati na vrhu prve 

strani nad besedilom peticije. Če tako vložena peticija ne zadosti formalnim zahtevam, 

jo pristojni uradnik vrne poslancu s pojasnilom, zakaj je peticija vrnjena in s predlogi 

za popravke. V izogib tem primerom lahko poslanec, preden peticijo vrže v vrečo, 

predhodno preveri pri ustrezni službi (Journal Office), ali je peticija pravilno napisana. 
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Pri formalni predstavitvi peticije mora poslanec najprej podpisati peticijo (na vrhu prve 

strani) in jo nato potrditi pri Journal Office.  Nato poslanec vloži peticijo v vložišču (Table 

Office), pri tem mora upoštevati določene roke (kdaj parlament zaseda, itd.).

Na sami seji poslanec predstavi vsebino peticije in jo po predstavitvi vrže v zeleno vrečo 

za predsednikovim stolom. 

Peticije se pošljejo pristojnemu ministrstvu, ki nato preuči zadevo, minister pa predstavi 

odgovor na vložnikovo peticijo pred parlamentom. Parlament nima pristojnosti, da bi 

od ministra zahteval kakršnakoli opažanja v zvezi s peticijo (house of commons, spletne 

strani). 

3. 8  Zvezna republika Nemčija

Ustavni zakon (Grundgesetz) v 17. členu opredeljuje pravico do peticije. Vsak ima 

pravico vlagati zahteve in pritožbe. Člen se posebej ne sklicuje na to, kdo lahko vloži 

peticijo. Pravica do peticije se nanaša na polnoletne in mladoletne osebe, tujce, osebe 

brez državljanstva in celo na osebe, ki prestajajo zaporno kazen. Državljani lahko 

vlagajo peticije v svojem imenu, za tretjo osebo ali v splošno korist. Pod pojem “vsakdo” 

spadajo tudi vojaki. Čeprav imajo vojaki posebno inštitucijo, na katero se lahko obrnejo, 

parlamentarni komisar za oborožene sile, pa lahko svojo peticijo naslovijo tudi na Odbor 

za peticije. 

Ker pravico do peticije lahko uveljavlja vsakdo, je način vlaganja precej enostaven. Vse 

kar mora vložnik storiti je, da predloži peticijo v pisni obliki in doda svoj naslov ter jo 

podpiše. Ni nujno, da je peticija v tiskani obliki niti ni zahtevan poseben stil pisanja. 

Vložniku prav tako ni treba overiti njegovega podpisa. Od vložnika se tudi ne zahteva, 

da poda kakršnekoli osebne podatke, razen če le ti niso potrebni za razjasnitev zadeve, 

ki izhaja iz peticije. 

V Nemčiji se peticije lahko vlagajo na lokalne, okrožne, deželne in zvezne organe, 

vključno z župani, okrožnimi komisarji, deželnimi vladami, zvezno vlado in zveznim 

predsednikom. Vlagajo se lahko na lokalne in okrožne svete, deželne parlamente in 

zvezni parlament. 

Če peticija vsebuje zaskrbljenost glede pomanjkanja vrtcev, mora biti naslovljena na 

lokalne oblasti. Če se nanaša na šole, policijo ali kazenski sistem, mora biti naslovljena na 

pristojno oblast ali če je zahtevana obravnava pred parlamentom na deželni parlament. 

Če pa vložnik v peticiji zahteva spremembo zveznega zakona, je pravi naslov zvezni 

parlament. 
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Odbor za peticije poslanske zbornice (Bundestag) je pristojen za zadeve, ki se nanašajo 

na zakonodajno oblast zveze, in za področja in institucije zvezne administracije in tudi 

druge, z ustavo določene zvezne organe. 

Ustavni zakon razlikuje med skupinsko in masovno (collective and mass) peticijo. 

Skupinska peticija je peticija, pod katero se podpiše več podpisnikov in se nanaša na isto 

zadevo. masovna peticija pa pomeni veliko število peticij, ki se nanašajo na isto zadevo, 

kjer so besedila posameznih peticij v veliki meri identična. Kot primer lahko navedemo, da 

je leta 1994 več kot milijon državljanov podpisalo skupinsko peticijo, s katero so zahtevali, 

da se uveljavi pravica do dvojnega državljanstva. Pred nekaj leti pa je sprememba 218. 

člena kazenskega zakonika glede umetne prekinitve nosečnosti povzročila, da je na 

stotine oziroma tisoče oseb lobiralo v parlamentu za ustrezno ukrepanje. 

V 45.c členu ustavnega zakona je določeno, da Bundestag ustanovi Odbor za peticije, 

ki se ukvarja s pritožbami in zahtevami, naslovljenimi na parlament. Pristojnosti 

odbora pa določa poseben zakon - Zakon o pristojnostih Odbora za peticije nemškega 

Bundestaga, z dne 19.7.1975. Predsednik parlamenta posreduje vse peticije odboru. Če 

se določena peticija nanaša na zadevo, ki jo trenutno obravnava kakšen drug odbor, 

potem Odbor za peticije zaprosi ta odbor, da poda mnenje o tej zadevi. Odbor za peticije 

vsak mesec predloži parlamentu poročilo o obravnavanih peticijah in svoje predloge 

za odločitve na plenarnem zasedanju. Za vsakega vložnika peticije obstaja možnost, 

da bo Bundestag razpravljal o njegovi peticiji na javnem zasedanju. Vsi vložniki peticij 

imajo pravico do pisnega odgovora, v katerem mora biti navedeno, kaj je bilo storjeno 

v zvezi z njihovo pritožbo oziroma predlogom. Ob obravnavanju posameznih peticij 

lahko odbor pozove vladne predstavnike, da so prisotni na seji in zahteva od njih, da 

podajo določene informacije v pisni ali ustni obliki. Prav tako lahko odbor od zvezne 

vlade, njenih podrejenih organov in drugih javnopravnih inštitucij zahteva, da predložijo 

določeno dokumentacijo in zagotovijo vstop v njihove prostore. Odbor lahko na seji 

zasliši vložnike peticij, priče, strokovnjake in lahko celo zahteva pomoč sodišč in javnih 

institucij. To so pravzaprav pravice, ki so podobne pravicam preiskovalnih odborov. 

Pomembna razlika pa je, da Odbor za peticije ne more zahtevati od prič, da pričajo pod 

prisego (under oath). 

Odbor za peticije ne obravnava peticij, ki so anonimne ali nejasne oziroma peticije, ki bi 

lahko vplivale na še nerešeno sodno zadevo (pending court case) (Petitions, 1995). 
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3. 9  Evropski parlament

Vsi prebivalci Unije, ki so ali niso državljani države članice, imajo pravico, da samostojno 

ali skupaj z drugimi naslovijo na Evropski parlament peticijo glede vprašanj, ki sodijo na 

področje delovanja Evropske unije in ki jih neposredno zadevajo. To pravico do peticije 

lahko uporabijo tudi vsa podjetja, organizacije ali združenja s statutarnim sedežem v 

Evropski uniji.

Peticija je lahko v obliki pritožbe ali zahteve, govori pa lahko o zadevah v javnem ali 

zasebnem interesu. 

Peticija lahko predstavlja posamezno zahtevo ali poziv Evropskemu parlamentu, naj 

sprejme stališče o določeni zadevi. Tovrstne peticije dajejo Evropskemu parlamentu 

možnost, da opozori na kakršne koli kršitve pravic državljanov s strani države članice 

ali institucije.

Peticijo lahko vloži oseba, ki je državljan Evropske unije, ima stalno bivališče v državi 

članici EU ali je uslužbenec podjetja, član organizacije ali združenja (fizična ali pravna 

oseba) s sedežem v državi članici EU. 

Predmet peticije se mora nanašati na področja dejavnosti ali pristojnosti EU, kot so: 

•zadeve s področja varstva okolja,

•varstvo potrošnikov,

•prost pretok oseb, blaga in storitev, notranji trg,

•zaposlovanje in socialna politika,

•priznavanje poklicnih kvalifikacij,

•ostale težave, povezane z izvajanjem prava EU. 

Odbor za peticije v Evropskem parlamentu ne obravnava prošenj za pridobitev informacij, 

niti splošnih pripomb o politiki EU. Vprašanja glede nepravilnosti v institucijah ali 

organih EU je treba nasloviti na evropskega varuha človekovih pravic. 

Peticija mora biti napisana v enem izmed uradnih jezikov EU. 

Peticijo se lahko vloži po pošti ali po elektronski pošti. Peticija mora vsebovati vsa 

pomembna dejstva, ki se nanašajo na zadevo, vložnik pa se mora izogibati vsem 

odvečnim podrobnostim. Napisana mora biti jasno in čitljivo, zraven se lahko priloži 

tudi povzetek. 

Če pošilja vložnik peticijo po pošti, mu ni treba izpolniti nobenega obrazca ali se 

ravnati po kakršnemkoli standardnem formatu. Vendar mora peticija vseeno vsebovati 

vložnikovo ime, državljanstvo in naslov stalnega bivališča (skupna peticija mora vsebovati 

ime, državljanstvo in naslov vložnika oziroma vsaj prvopodpisanega). Peticija lahko 



24

vsebuje priloge, vključno s kopijami kakršnihkoli dokazil. Peticija se naslovi na Evropski 

parlament3, nato pa se peticija posreduje Odboru za peticije. 

Če sodi predmet peticije v področje delovanja EU, je peticija označena za dopustno in je 

posredovana Odboru za peticije, ki potem odloči o nadaljnjem postopku. 

Odbor za peticije lahko:

•pozove Evropsko komisijo naj izvede predhodno raziskavo in priskrbi informacije o 

skladnosti z ustrezno zakonodajo Skupnosti,

•posreduje peticijo drugim odborom Evropskega parlamenta v vednost ali nadaljnjo 

obravnavo (odbori lahko na primer v svojih zakonodajnih postopkih upoštevajo peticijo),

•v izjemnih primerih lahko posreduje poročilo parlamentu, ki o njem glasuje na 

plenarnem zasedanju ali izvede obisk za razjasnitev dejstev,

•sprejme ostale ustrezne ukrepe za rešitev vprašanja, ki izhaja iz peticije. 

Odbor za peticije lahko pri reševanju peticije sodeluje z državnimi ali lokalnimi organi 

v državah članicah. Odbor kljub temu ne more razveljaviti odločitev, ki so jih sprejeli 

pristojni organi v državah članicah. Ker Evropski parlament ni pravosodni organ, ne more 

razsojati niti preklicati odločitev, ki so jih sprejela sodišča v državah članicah. 

V primeru, da peticija ne sodi v področje delovanja EU, bo označena za nedopustno. 

Peticije, ki jih Odbor za peticije označi za nedopustne, so shranjene v arhiv brez nadaljnjih 

postopkov. Odbor o tej odločitvi prav tako obvesti vložnika peticije. Lahko pa vložniku 

svetuje, da se s svojim problemom obrne na katero od evropskih institucij, ki ni organ 

EU (na primer Evropsko sodišče za človekove pravice) ali na državne institucije (na 

primer nacionalnega varuha človekovih pravic ali odbore za peticije v parlamentih držav 

članic). 

V Evropskem parlamentu vse prispele peticije vpišejo v register, in sicer v vrstnem redu, po 

katerem so prispele, in objavijo v gradivu za plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. 

Te objave so vključene v zapisnik seje, na kateri so bile razglašene. Naslov in povzetek 

besedil peticij, vpisanih v register, ter besedila mnenj o peticijah so javnosti na voljo v 

bazi podatkov. Vložnik peticije mora dati privolitev glede dostopnosti peticije javnosti. 

Zaupne peticije se hranijo v arhivu parlamenta in so dostopne evropskim poslancem 

(Evropski parlament, spletne strani).

3 Naslov je: European Parliament, members’ Activities,  L-2929 Luxembourg
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IV. ZAKLJUČEK

V večini držav članic EU je pravica do peticije zapisana že v ustavah. Na nivoju EU je 

pravica do peticije določena v 194. členu Pogodbe o Evropski skupnosti. V Litvi in Zvezni 

republiki Nemčiji je izvrševanje pravice do peticije še dodatno urejeno s posebnim 

zakonom. V večini držav, pa tudi v Evropskem parlamentu, je postopek glede obravnave 

peticij pred parlamentom urejen s poslovniki. 

Nekatere države, kot na primer Združeno kraljestvo, zahtevajo določen stil pisanja v 

peticiji, druge, na primer Zvezna republika Nemčija, ne postavljajo posebnih formalnih 

zahtev glede peticij. Načeloma pa mora biti v peticiji navedeno vložnikovo ime in priimek 

ter stalni naslov, prav tako pa mora peticija vsebovati vložnikov podpis. 

Vsebina peticije, ki se naslavlja na parlament, mora biti v zvezi z zadevami, ki spadajo v 

pristojnost parlamenta. V državah s federalno ureditvijo mora vsebina peticije, naslovljene na 

zvezni parlament, spadati v zvezno pristojnost (npr. Belgija in Zvezna republika Nemčija). 

V parlamentih peticije rešujejo odbori za peticije (Avstrija, Belgija, Litva, Zvezna republika 

Nemčija in Evropski parlament) oziroma odbori, ki so vsebinsko pristojni za zadevo, ki 

izhaja iz peticije (Danska, francija, Portugalska in Združeno kraljestvo). V Belgiji in Litvi 

imajo odbori za peticije svoja notranja pravila oziroma poslovnike. 
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PARLAMeNTARNA deLOVNA TeLeSA NA POdROČJU 

ČLOVeKOVIH PRAVIC,  eNAKIH MOŽNOSTI IN PeTICIJ * 

I. UVOD

Primerjalni pregled pristojnosti nacionalnih parlamentov držav članic EU in Evropskega 

parlamenta se osredotoča na vlogo in položaj posebnih delovnih teles na področju 

človekovih pravic, enakih možnosti in peticij, vendar predstavlja tudi druga delovna 

telesa oziroma organe, ki pri svojem delu pokrivajo omenjena področja. 

Pri iskanju podatkov smo se oprli predvsem na podatke, ki so bili dostopni na spletnih 

straneh Interparlamentarne unije ter na spletnih straneh posameznih parlamentov. Za 

dodatno informacijo smo zaprosili tudi estonski parlament. V pomoč so nam bili tudi 

materiali pridobljeni na seminarju “Peticije in pravice državljanov EU”, ki ga je organiziral 

TAIEX - posebni urad Evropske komisije v okviru Direktorata za širitev.  

II. PREGLED PO POSAMEZNIH DRŽAVAH

2.1 Avstrija

V Avstriji je bila pravica do peticij zagotovljena že z ustavo iz leta 1867. Poslovnika 

Nationalrat-a (poslanska zbornica) in Bundesrat-a (zgornji dom, zvezni svet) 

standardizirata postopke pri parlamentarnih peticijah (Parlamentary Petitions, PP) in 

ljudskih iniciativah (Parliamentary Citizens’ Initiatives, PCI) (Kiesenhofer, 2004).

Parlamentarno peticijo lahko poslanski zbornici (Nationalrat) pisno predloži najmanj 

en poslanec. Ljudsko iniciativo pa pisno predlaga najmanj 500 avstrijskih državljanov 

starejših od 19 let. Prvi podpisani predlagatelj iniciative mora biti registriran kot volivec. 

Peticije in iniciative se morajo nanašati na zakonodajo ali izvrševanje zveznih predpisov. 

Vložene peticije in iniciative obravnava Odbor za peticije in iniciative (Ausschuss für 

Petitionen und Bürgerinitiativen). Odbor je stalno delovno telo in je  opredeljen v 

poslovniku poslanske zbornice. Poslovnik predpisuje, da lahko predsednik poslanske 

* Mag. Eror Andrej, Koselj Nataša; pripravljeno 31.3.2005, objavljeno 6.4.2005
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zbornice dodeli peticijo v obravnavo tudi drugemu delovnemu telesu, vendar samo na 

zahtevo odbora za peticije. Odbor lahko tudi zavrne obravnavo materije, če oceni, da 

peticija ni ustrezna za nadaljnjo obravnavo ali pa jo posreduje uradu ombudsmana. 1  Seje 

odbora za peticije niso odprte za javnost (Kiesenhofer, 2004).2

Odbor za človekove pravice (Ausschuss für Menschenrechte) poslanske zbornice 

obravnava različno problematiko v povezavi s človekovimi pravicami (na primer: strpnost 

kot osnova demokracije, razvoj človekovih pravic, javno sprejemanje etničnih manjšin, 

boj proti smrtni kazni). Sestavljen je iz 26 članov, ki jih imenujejo poslanske skupine za 

celo mandatno obdobje. Odbor za človekove pravice je stalno delovno telo. Na osnovi 

poslovniških določil odbor organizira svoje delo ter posvetovanja s predstavniki vlade 

in strokovnjaki. Na sejah odbora razpravljajo o zakonskih predlogih in resolucijah s 

področja človekovih pravic. Njihove odločitve pa predstavljajo osnovo za razpravo in 

glasovanje na plenarnih zasedanjih poslanske zbornice. Seje odbora so zaprte za javnost 

(spletne strani IPU). 

V avstrijskem parlamentu pa deluje tudi posebno delovno telo poslanske zbornice, ki 

obravnava problematiko enakih možnosti (Gleichbehandlungsausschuss) (Avstrijski 

parlament, spletne strani). 

2.2  Belgija

V Belgiji je pravica do peticije zapisana v 28. in 57. členu ustave. 

Poslovnik poslanske zbornice (la Chambre des Représentants) predpisuje, da morajo 

biti peticije vložene v pisni obliki, naslovljene na predsednika poslanske zbornice 

ter podpisane z jasno napisanim imenom, priimkom in prebivališčem predlagatelja 

peticije.

Pravico do peticij imajo državljani in tujci (s prebivališčem v Belgiji ali drugje). Posebni 

pogoji glede starosti niso predpisani. Ustava daje pravico tudi do kolektivnih peticij,  a 

samo nekaterim subjektom (constituted authorities) (Deltour, 2004).

1  Vsakdo se lahko pritoži za slabo upravljanje zvezne države trem varuhom v uradu (Ombudsman Board, Volk-

sanwaltschaft). Ombudsmanov urad je neodvisno telo. Vse zvezne, državne ali mestne uprave so dolžne podpreti 

varuhova poizvedovanja, inšpekcije ali dati informacije, ki jih varuhi od njih zahtevajo. Varuhi izdajajo priporočila.

2  Podroben opis dela in pristojnosti odbora so prikazane v nalogi Koselj Nataše: Pravica do peticije, ki je prav tako 

objavljena v tem zborniku.
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Predsednik poslanske zbornice peticijo pošlje: 

•Komisiji za peticije (Commission des Pétitions);

•enemu od stalnih delovnih teles;

•za plenarno sejo.

V Komisiji za peticije je 17 članov. Komisija ima poslovnik o svojem delu (Deltour, 2004).

Komisija je stalno delovno telo oziroma je opredeljena v poslovniku poslanske zbornice.

Komisija lahko posreduje peticijo vladi, federalnemu ombudsmanu ali drugim stalnim 

delovnim telesom. Lahko se odloči, da zavrže peticijo.    

Komisija lahko zaprosi za pisno poročilo ministrstvo ali drugo vladno ustanovo (rok za 

odgovor je 6 tednov) ter zahteva njihovo navzočnost pri obravnavi zadeve. Ombudsman 

in druga stalna delovna telesa redno poročajo komisiji za peticije o svojem delu.  Komisija 

vsake tri mesece o tekočih zadevah poroča poslancem. V 8 dneh lahko poslanci zahtevajo 

ločeno poročilo o posamezni zadevi. Po tem roku se pripravi priporočilo (Deltour, 

2004).

V poslanski zbornici delujejo na področju človekovih pravic različni odbori. Odbor za 

zunanje odnose (Exterior Relations - Standing Committee) obravnava problematiko 

človekovih pravic zunaj mej Belgije ter skrbi za ratifikacije mednarodnih pogodb in 

drugih aktov. Odbor je sestavljen iz 17 članov, ki po proporcionalnem načelu odražajo 

razmerje med političnimi skupinami. Seje odbora so javne, če se ne odloči drugače. 

Obravnavajo ali sprejemajo predloge zakonov ter resolucije. Odbor je stalno delovno 

telo. Ni preiskovalno delovno telo, lahko pa vabi ter zasliši ministra, ki je odgovoren za 

določeno področje (IPU, spletne strani).

Odbor za pravosodje (Justice - Standing Committee) nadzoruje človekove pravice v 

Belgiji. Odbor je sestavljen iz 17 članov, ki po proporcionalnem načelu odražajo razmerja 

med političnimi skupinami. Odbor je stalno delovno telo. Ni preiskovalno delovno telo, 

lahko pa vabi ter zasliši ministra, ki je odgovoren za določeno področje.

Odbor za človekove pravice (Human Rights Committee) skrbi za neprekinjen dialog 

med različnimi vejami oblasti in družbo. Deluje v poslanski zbornici in senatu. Nima 

pooblastil v razmerju do vlade ter ni udeleženec zakonodajnega postopka, lahko 

pa naslovi priporočila ali resolucije na “zakonodajne” (matične) odbore (standing 

committees) poslanskega zbora ali Senata. Odbor je bil ustanovljen znotraj belgijske 

skupine pri Interparlamentarni uniji (IPU) in ga sestavljajo poslanci in senatorji člani te 

skupine. Deluje kot stalno telo.
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V Senatu delujeta na področju človekovih pravic še začasni delovni telesi: Pododbor o 

trgovini z ljudmi in prostituciji ter Delovna skupina o otroških pravicah .

V zgornjem domu (Senat) deluje Odbor za enake možnosti žensk in moških (Advisory 

Committee for Equality of Opportunity between Women and Men). Odbor svetuje na 

omenjenem področju na pobudo predsednika Senata ali na lastno pobudo. Sestavljajo 

ga senatorji, ki so izvoljeni za eno mandatno obdobje. Seje odbora  so javne. Na seje so 

redno vabljeni ministri, da bi predstavili svoje politične strategije glede enakih možnosti 

žensk in moških. Odbor deluje kot stalno telo (IPU, spletne strani).

2.3 Ciper

V ciprskem parlamentu Stalni odbor za človekove pravice (House Standing Committee 

on Human Rights) preiskuje, če se spoštujejo določila ustave in zakonov o človekovih 

pravicah. Tako odbor preiskuje kršitve človekovih pravic v državi ter predlaga zakonske 

in druge ukrepe potrebne za spoštovanje človekovih pravic.

Odbor sestavlja 10 članov, izbranih za dobo 5 let (mandatno obdobje parlamenta). 

Izbirajo jih poslanske skupine, struktura odbora pa je odvisna od rezultata na splošnih 

volitvah. Odbor na javnih sejah obravnava predloge zakonov. Člani odbora lahko ministre 

in druge vladne uslužbence pozovejo, da podajo določeno informacijo. Odbor dela tudi 

na terenu (na primer, obisk zapora in ocena pravic zapornikov). Razen predstavnikov 

vlade in nevladnih organizacij lahko člani odbora povabijo tudi ombudsmana na 

razpravo oziroma na predstavitev njegovega poročila. Poročila odbora so javna  

(IPU, spletne strani).

V parlamentu deluje tudi 10 članov v Odboru za ustanove in en pooblaščenec za upravo 

- ombudsman. (Committee on Institutions, Merit and the Commissioner for Administra-

tion - Ombudsman). Iz samega naslova se da sklepati, da tudi omenjeno delovno telo 

deluje na področju človekovih pravic (ciprski parlament, spletne strani). 

2.4 Češka 

V češkem parlamentu sta dva zbora: poslanska zbornica (Poslanecka Snemovna) in 

zgornji dom (Senat). 

V poslanski zbornici kot stalno delovno telo deluje Odbor za peticije (Committee for 
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petitions). Odbor obravnava peticije in druge pritožbe, problematiko človekovih pravic, 

pravic manjšin, diskriminacijo, nasilje v družini, pravice žensk, pravice otrok, pravice 

zapornikov ter enakost spolov.  Sestavljen je iz 17 članov, ki jih voli poslanska zbornica 

za dobo mandata parlamenta (4 leta).

Odbor na sejah obravnava tiste zakone, ki se nanašajo na človekove pravice ter obravnava 

zadeve, ki mu jih posreduje poslanska zbornica. Obravnava tudi individualne predloge. 

Seje odbora so praviloma javne, razen če se odbor ne odloči drugače. Odbor organizira 

obravnave ter na njih vabi predstavnike vlade. Člani odbora po razpravi sprejemajo 

resolucije in jih posredujejo poslanski zbornici, članu vlade ali drugi osebi na položaju 

v državni upravi.

Člani vlade so dolžni odgovoriti, podati zahtevano informacijo ali pojasnitev v roku 30 

dni.  Odločitve odbora so javne, večinoma pa so posvetovalnega značaja. Odbor lahko 

sklepa, če je na seji navzoča ena tretjina članov. Odbor praviloma sprejema svoje odločitve 

z navadno večino prisotnih. Pri svojem delu odbor je odgovoren  poslanski zbornici.

Odbor razpravlja o vladnem letnem poročilu o človekovih pravicah ter letnem poročilu 

varuha človekovih pravic. Varuh se lahko udeleži sej odbora, ima tudi pravico do udeležbe 

v razpravi. Odbor sodeluje tudi  z vladinim svetom za človekove pravice ter nevladnimi 

organizacijami.

V poslanski zbornici deluje tudi Komisija za družino in enake možnosti (Commission for 

Family and Equal Opportunities), ki obravnava enakost med spoloma, pravice žensk, 

diskriminacijo, nasilje v družini, pravice otrok ter pritožbe državljanov. Predstavlja stalno 

delovno telo. Njenih 11 članov izbira poslanska zbornica za dobo 4 let (mandatno obdobje) 

Člani komisije razpravljajo o predlogih zakonov na javnih sejah, na katere lahko vabijo 

tudi predstavnike vlade. Po koncu razprave se izglasuje resolucija, ki se predloži 

poslanski zbornici, članu vlade ali drugi odgovorni osebi v državni upravi. Člani komisije 

sprejemajo odločitve po enakem postopku kot na odboru za peticije. Člani vlade so 

dolžni odgovoriti, podati zahtevano informacijo ali pojasnitev v roku 30 dni. Komisija 

sodeluje tudi s svetom vlade za človekove pravice, svetom vlade za enake možnosti žensk 

in moških, ministrstvom za delo in socialne zadeve, varuhom človekovih pravic ter z 

nevladnimi organizacijami.

V okviru Senata deluje Odbor za šolstvo, znanost, kulturo, človekove pravice in 

peticije (Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions).  
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Odbor obravnava pritožbe, svetuje vladi, pripravlja zakonske predloge, informira, 

nadzoruje spoštovanje relevantnih nacionalnih in mednarodnih standardov ter  

razpravlja o človekovih pravicah na področju Češke republike in širše.  Odbor je stalno 

delovno telo.

Odbor ima 10 članov, predlagajo jih politične skupine (caucus), potrdi pa jih zgornji 

dom za dobo 2 let. Javne obravnave so pomemben način dela, temo lahko predlaga 

vsak član odbora oziroma zainteresirana javnost. Ne more pa zahtevati udeležbe vladnih 

predstavnikov, lahko pa jih povabi za pomoč pri rešitvi določenega problema. 

Trenutno se odbor največ ukvarja s pravicami otrok, preprečevanjem trgovine z otroci, 

otroške prostitucije in pornografije, trgovine z ljudmi in prostitucije na splošno ter s 

sodnimi postopki in problemi v zaporih (IPU, spletne strani).

2.5 Danska 

V danskem parlamentu (Folketing) pokrivata področje človekovih pravic dva stalna 

odbora: Odbor za pravosodje in Odbor za zunanje zadeve (Standing Committee of  

Legal Affairs in Standing Committee of Foreign Affairs). Odbor za pravosodje imenuje 

ombudsmana ter obravnava njegovo letno poročilo. Odbor za zunanje zadeve se ukvarja z 

oceno različnih vidikov danske zunanje politike in v tem pogledu tudi s stanjem človekovih 

pravic v drugih državah. Odbora tudi nadzorujeta upravo na področju človekovih pravic.

Organizacije in državljani lahko pišejo odboroma ali se osebno zglasijo zaradi 

predstavitve svojih mnenj ali vprašanj. Zadnje čase sta se odbora na področju človekovih 

pravic ukvarjala s predlogom zakona o ustanovitvi centra za mednarodne študije in 

človekove pravice. Člani odbora za pravosodje so tudi pripravljali zakon o ekstradiciji 

ter so obravnavali poročilo o človekovih pravicah danskega centra za človekove pravice 

(IPU, spletne strani).

Danska ustava določa, da se peticije lahko parlamentu vlagajo samo prek poslanca. 

Peticija vključuje prijavo, naslov, pritožbo ter vprašanje tistih, ki niso poslanci. Peticija se v 

reševanje posreduje tistemu odboru, pred katerim vlagatelj želi obravnavo. V primeru, ko se 

vlagatelj ni izrazil glede odbora, predsednik parlamenta odloči ali peticijo napoti na stalen 

odbor, ad hoc odbor oziroma jo predloži na vpogled (Reading Room of the Folketing). 

Peticije, ki so povezane s problematiko imunitete poslancev3, se vedno posredujejo

  
3 Danska ustava v 57. členu ureja poslansko imuniteto.  Poslanca ni mogoče preganjati ali mu odvzeti prostosti brez 

privolitve folketinga, razen v primeru ko je bil zaloten pri izvrševanju kaznivega dejanja. 
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Odboru za poslovnik (Standing Orders Committee). Vloge glede volitev se posredujejo 

Odboru za nadzor (Scrutineers Committee), peticije v zvezi z ombudsmanom pa se 

napotijo Odboru za pravosodje (Danski parlament, spletne strani). 

2.6 Estonija     

V Estoniji je pravica do peticije zagotovljena v 46. členu ustave. Vsak ima pravico do 

vlaganja peticije oziroma memoranduma državnim organom, lokalni oblasti ter njihovim 

uslužbencem. Ustava tudi določa, da mora biti postopek za odgovor zakonsko urejen.

Peticije se lahko naslovijo na estonski parlament (Riigikogu), na predsednika parlamenta, 

odbore, stranke ali poslance. Vlaga jih direktno vlagatelj peticije.

V parlamentu ni posebne komisije za peticije, človekove pravice oziroma enake možnosti. 

Peticijo obravnava ustrezen parlamentarni odbor glede na njeno vsebino. Rok za odgovor 

je en mesec. Rok se lahko podaljša, če vloga zahteva dodatna poizvedovanja. Peticije se 

obravnavajo na sejah odborov. Odbori lahko zahtevajo informacije od vlade, lahko vabijo 

predstavnike vlade na svoje seje. Člani odborov lahko vabijo tudi druge javne uslužbence 

oziroma vse ostale, ki jim lahko pomagajo z informacijo ali svetovanjem (glej odgovor 

estonskega parlamenta).

Z vprašanji varstva temeljnih pravic se posebej ukvarja Ustavni odbor (The Constitutional 

Committee). 

2.7 Finska 

V finskem parlamentu (Eduskunta) pokriva človekove pravice Odbor za ustavno pravo 

(Constitutional Law Committee). Odbor kot stalno delovno telo pripravlja zakonske 

predloge ter nadzoruje zakone glede standardov človekovih pravic. Odbor tudi obravnava 

letno poročilo ombudsmana (IPU, spletne strani).   

Na področju enakih možnosti deluje Odbor za zaposlovanje in enakost (Employment 

and Equality Committee). Kot je razvidno iz naziva, so aktivnosti odbora osredotočene 

na problematiko nediskriminacije pri zaposlovanju (finski parlament, spletne strani).  

V finskem parlamentu ni komisije ali odbora za peticije. Pritožbe se vlagajo 

parlamentarnemu ombudsmanu, ki nadzoruje aktivnosti oblasti. 

Pri delu mu pomagata dva namestnika. 
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Ombudsman obravnava vloge, lahko začne s preiskavo na lastno pobudo ter obiskuje 

zapore in druge institucije, kot so psihiatrične bolnišnice, obrambne enote, obmejne 

organe itd. Pritožbe se najpogosteje nanašajo na službe socialnega in zdravstvenega 

varstva, policijo, sodišča, zapore itd. Ombudsman se osredotoča na promoviranje 

temeljnih in človekovih pravic ter aktivno informira javnost o svojem delovanju. 

Ombudsman predloži parlamentu letno poročilo (parlamentarni ombudsman, spletne 

strani).   

2.8 Francija

francoski parlament je dvodomno predstavniško telo. V poslanski zbornici (Assemblée 

nationale) je ustanovljeno stalno delovno telo -  Parlamentarna skupina za človekove 

pravice (All-party parliamentary Group of the Human Rights League). 

Zveza za človekove pravice:

•pripravlja predloge zakonov, njeni člani se udeležujejo strokovnih razprav (na primer: 

pri vprašanjih imigracij in azila);

•je povezana z Nacionalno komisijo za etične standarde in varnost (cNDS); 

•prek mreže informacij in državne koordinacije pojasnjuje in promovira človekove 

pravice;

•podpira akcije proti kršitvam človekovih pravic.

V zvezo se prostovoljno vključujejo poslanci in senatorji francoskega parlamenta. Seje 

zveze niso odprte za javnost. V razmerjih z vlado, ombudsmanom (Médiateur de la 

République) oziroma javnimi ustanovami, imajo člani zveze samo tiste pravice, ki izhajajo 

iz mandata poslanca ali senatorja. Povezave z nevladnimi organizacijami so neformalnega 

tipa (IPU, spletne strani).  

V francoski poslanski zbornici deluje na področju peticij Odbor za ustavno pravo, 

zakonodajo in splošno upravo (The Constitutional Acts, Legislation and General 

Administration Committee). Predsednik poslanske zbornice posreduje vložene 

peticije tem odboru. Tudi v francoskem Sénatu deluje podoben stalen odbor (francoski 

parlament, spletne strani).

V Sénatu je ustanovljena tudi stalna Delegacija za pravice žensk in enake možnosti med 

spoloma (Senate Delegation on the Rights of Women and Equality of Opportunities  

between men and Women). Delegacija pripravlja zakonske predloge na lastno iniciativo, 

zahtevo predsedstva oziroma Delegacije za evropske zadeve (La Délégation pour l’Union 
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européenne). Delegacija za pravice žensk in enake možnosti tudi opozarja na posledice 

sprejetih politik na uveljavljanje enakosti med spoloma. Delegacija za pravice žensk in 

enake možnosti pripravlja poročila, ki se predstavijo pred pristojnimi odbori. Delegacija 

lahko vabi predstavnike vlade, posebej pa ministra, ki pokriva področje pravic žensk 

(IPU, spletne strani).  

2.9 Grčija

V grškem parlamentu (Vouli Ton Ellinon) deluje Poseben stalni odbor za človekove 

pravice in enake možnosti (Special Permanent Committee on Equality and Human 

Rights), ki ga ustanovi predsednik parlamenta na predlog vlade. Člani odbora razpravljajo 

o posebnih zakonih ali zakonskih predlogih.   

Poseben stalni odbor za enakost in človekove pravice promovira raziskave in predloge s 

področja izobraževanja, družine in drugih socialnih inštitucij. Njegovi člani se zavzemajo 

za uporabo načel enakosti med spoloma ter spoštovanja in varstva človekovih (IPU, 

spletne strani).  

2.10 Irska 

Na Irskem deluje na področju človekovih pravic Parlamentarni pododbor za človekove 

pravice (Foreign Affairs Sub-Committee on Human Rights). Pododbor obravnava 

individualne pritožbe in človekove pravice doma in v tujini ter vzdržuje stike z interesnimi 

skupinami (lobiji). Pododbor ima štiri člane iz predstavniškega zbora (House of 

Representatives) ter tri člane iz zgornjega doma (Senate).

Seje pododbora so javne. Predstavniki vlade so vabljeni na seje, vendar pododbor ne 

more zahtevati njihove prisotnosti. Interesne skupine komunicirajo s člani pododbora 

ter vplivajo na njihovo delo. Z odborom sodelujejo in se sej udeležujejo tudi predstavniki 

nevladnih organizacij. Pododbor izdaja letno poročilo ter poroča Skupnemu odboru za 

zunanje zadeve (Joint Committee on Foreign Affairs) (IPU, spletne strani).  

V Irskem parlamentu deluje tudi Skupni odbor za pravosodje, enakost, obrambo in 

pravice žensk 2002-2007 (Joint Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s 

Rights 2002-2007). Odbor ima predsednika, podpredsednika in 9 članov (Irski parlament, 

spletne strani).



36

2.11 Italija

Italijanski parlament je dvodomno predstavniško telo. Poslanska zbornica (Camera dei 

Deputati) nima posebnega delovnega telesa s področja človekovih pravic, peticij ali 

enakih možnosti.

V Senatu pa deluje Posebna komisija za varstvo in promocijo človekovih pravic 

(Extraordinary commission for the protection and the promotion of the human rights). 

Komisija sodeluje s civilno družbo ter z drugimi organizacijami, ki skrbijo za varstvo 

temeljnih človekovih pravic. Komisija daje pobude ter opozarja vlado, druge ustanove 

ali javnost na težave s področja človekovih pravic. Komisija ima predsednika, dva 

podpredsednika in 21 članov. 

V Senatu je ustanovljena tudi Komisija za enakopravnost in enake možnosti  

(Commission for the parity and the equal opportunities in the Senate).  Komisija ima 

predsednika in 6 članov (Italijanski parlament, spletne strani).

2.12 Latvija

V latvijskem parlamentu imajo Odbor za človekove pravice in javne zadeve (Human 

Rights and Public Affairs Committee). Iz poslovnika latvijskega parlamenta izhaja, da je 

to stalno delovno telo. 

Glavni nalogi Odbora za človekove pravice in javne zadeve sta priprava nove zakonodaje4 

in predlaganje amandmajev k že obstoječim zakonom v zvezi z zaščito človekovih pravic 

v Latviji. Odbor ocenjuje in pregleduje, kako vlada izvršuje obstoječe zakone, povezane z 

varstvom človekovih pravic, in spremlja splošno stanje človekovih pravic v Latviji.  

Odbor obravnava vso zakonodajo, ki mu jo dodeli parlament (na plenarnem zasedanju) 

in nadaljuje delo na predlogu zakona vse do njegovega sprejetja (drugo in tretje branje) 

ali zavrnitve. Odbor ima tudi pravico predlagati zakon. Seje odbora so odprte za javnost, 

razen če odbor z večino glasov članov ne odloči drugače. Na podlagi latvijske ustave imajo 

parlamentarni odbori pravico zahtevati od vlade potrebne dokumente in informacije ter 

zahtevati od ministrov in drugih vladnih predstavnikov, da prisostvujejo sejam odbora in 

odgovarjajo na vprašanja članov odbora. Na odboru se odločitve sprejemajo

4 Na podlagi 65. člena latvijske ustave lahko zakone predlagajo tudi odbori latvijskega parlamenta. 
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 z večino glasov navzočih članov (najmanj polovica članov mora biti prisotna na seji). 

Odbor navadno ne izdaja javnih poročil o svojem delu. 

V okviru Odbora za človekove pravice in javne zadeve so bili ustanovljeni še štirje 

pododbori, in sicer:

•Pododbor za otrokove pravice (Children’s Rights Subcommittee of the Human Rights 

and Public Affairs Committee),

•Pododbor za socialno vključevanje (Subcommittee on Social Integration of the Human 

Rights and Public Affairs Committee),

•Pododbor za enakopravnost spolov (Subcommittee on Gender Equality of the Human 

Rights and Public Affairs Committee) in

•Pododbor za radio in televizijo (Radio and TV Subcommittee of the Human Rights and 

Public Affairs Committee).

Odbor za človekove pravice in javne zadeve ima redne sestanke z Državnim uradom 

za človekove pravice (National Human Rights Office), ki izvršuje naloge podobne 

ombudsmanovim. Prav tako se redno sestaja z nekaterimi ministrstvi, in sicer z 

ministrstvom za zunanje zadeve (Latvijsko poročilo o mednarodnih konvencijah 

za človekove pravice), ministrstvom za šolstvo, ministrstvom za socialne zadeve in 

ministrstvom za kulturo. Na takšne sestanke odbor vabi tudi nevladne organizacije, 

katerih področje delovanja so človekove pravice. 

Vsebine, s katerimi se ukvarja Odbor za človekove pravice in javne zadeve, so: 

•socialno vključevanje; 

•zaščita otrokovih pravic; 

•enakopravnost spolov; 

•javne zadeve (radio, televizija, tiskani mediji); 

•zavodi za prestajanje kazni; 

•prosilci za azil in begunci; 

•vprašanja jezikov, verske organizacije; 

•problemi, povezani z osebami, ki jih je zatiral sovjetski režim in razvoj narodnih in 

etničnih manjšin (IPU, spletne strani).   

2.13 Litva

V litvanskem parlamentu obstajajo tri delovna telesa, ki se ukvarjajo s področjem 

človekovih pravic in peticij. To so: Odbor za človekove pravice (Committee on Human 
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Rights), Odbor za družino in otroke (Committee on Family and Child Affairs) in Komisija 

za peticije (Petitions Commission). Poleg tega pa v okviru parlamenta deluje tudi 

parlamentarni ombudsman.

Pristojnosti Odbora za človekove pravice, ki je po poslovniku litvanskega parlamenta 

stalno delovno telo, so: 

•priprava in obravnava predlogov zakonov in drugih pravnih aktov, ki jih sprejema 

parlament,

•priprava predlogov za zadeve v zvezi z zaščito državljanskih pravic in predpisov o 

odnosih med raznimi narodnostmi, živečimi v Litvi,

•predstavitev predlogov in priporočil ministrstvom, državnim inštitucijam kot tudi 

drugim parlamentarnim odborom o zadevah v zvezi z zaščito človekovih pravic in 

izboljšanjem odnosov med različnimi narodi,

•vlaganje predlogov v zvezi z organiziranostjo, osebjem in financiranjem parlamentarnega 

ombudsmana,

•obravnava pritožb, mnenj  in predlogov v zvezi z delovanjem parlamentarnega 

ombudsmana,

•priprava predloga sklepa o nezaupnici parlamentarnega ombudsmana in posredovanje 

tega predloga parlamentu v odločanje,

•obravnava zadev, ki jih predloži parlamentarni ombudsman v zvezi s kršitvijo pravnih 

norm s strani ministrov in drugih uradnikov, odgovornih parlamentu, in predložitev 

teh zadev parlamentu v nadaljnje odločanje,

•obravnava in priprava predlogov zakonov in drugih pravnih aktov v zvezi z Litvanci, 

živečimi na tujem in

•izvrševanje nadzora nad institucijami, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih pravic. 

Pri pripravi dokumentov lahko odbor ustanovi pripravljalne delovne skupine. V teh 

skupinah lahko sodelujejo tudi poslanci, ki niso člani odbora, kot tudi predstavniki 

državnih inštitucij, strank in javnih organizacij, strokovnjaki in znanstveniki. Na seje 

odbora so poleg poslancev lahko vabljeni tudi člani občinskih svetov, predstavniki 

ministrstev, predstavniki izobraževalnih inštitucij, itd. Seje odbora so načeloma odprte za 

javnost, lahko pa odbor odloči, da se bo sestal in camera. Po vsaki seji odbora se pripravi 

poročilo. Odbor sprejema odločitve z navadno večino glasov navzočih članov. V primeru 

neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega. Odbor pošlje svoje sklepe, 

predloge in priporočila pristojnim državnim inštitucijam, ki jih morajo upoštevati pri 

svojem delu ter obvestiti odbor o odločitvah, ki so jih sprejeli. 
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Vsebine, s katerimi se ukvarja odbor, so: zakoni o državljanstvu, etnične manjšine, pravice 

pacientov in povrnitev škode zaradi oslabljenega zdravja. 

Pristojnosti Odbora za družino in otroke so: 

•obravnava predlogov zakonov in drugih pravnih aktov,

•nadzor nad državnimi inštitucijami glede varovanja otrokovih pravic in enakih možnosti 

za moške in ženske,

•svetovanje glede vladnih programov,

•širjenje informacij,

•nadzor nad skladnostjo nacionalnih in mednarodnih standardov,

•razprava o stanju človekovih pravic na konferencah in seminarjih, kjer sodelujejo tudi 

vladne inštitucije in nevladne organizacije. 

Seje odbora so odprte za javnost. Da lahko odbor veljavno odloča, mora biti na seji 

prisotna več kot polovica članov odbora. Odbor lahko organizira seje tudi na krajih 

izven parlamenta. Na seje so vabljeni predstavniki vlade, ministrstev, državnih inštitucij 

in nevladnih organizacij. Odločitve se sprejemajo z navadno večino. V primeru 

neodločenega glasovanja odloči glas predsedujočega. Odbor objavlja poročila o svojem 

delu, ki so dostopna na uradni spletni strani parlamenta v litvanskem jeziku. 

Vsebine, s katerimi se ukvarja odbor, se nanašajo na zakonodajo v zvezi s položajem 

otrok, odgovornostjo za njihovo skrb, nasilje v družini, itd. 

Komisija za peticije je po poslovniku stalna komisija. 

Komisija rešuje zadeve, ki se nanašajo na vprašanja in probleme iz posameznih peticij, 

kot tudi sprejema peticije v nadaljnjo obravnavo. Peticija je pisen dokument, naslovljen 

na parlament, ki vsebuje določene zahteve ali predloge glede reševanja problemov, 

povezanih s človekovimi pravicami, izboljšanjem delovanja vladnih inštitucij, itd. 

Posamezne peticije lahko nakazujejo na sprejem novega zakona, ali pa na spremembo, 

dopolnitev ali razveljavitev obstoječe zakonodaje. 

Komisija za peticije deluje na podlagi Zakona o peticijah (Law on Petitions), ki določa 

postopek obravnave posameznih peticij. Seje komisije so odprte za javnost. Odločitve 

se sprejemajo z navadno večino glasov članov. Potem, ko komisija obravnava določeno 

peticijo, predstavi parlamentu svoje zaključke, ta pa lahko potem predlaga sprejem zakona 

ali ustanovitev posebnega odbora za pripravo predloga zakona. Komisija se lahko pri 

svojem delu posvetuje z različnimi strokovnjaki, državnimi inštitucijami in univerzami. 
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Na seje pa vabi predstavnike državnih inštitucij, razen sodišč (IPU, spletne strani).   

V okviru litvanskega parlamenta deluje tudi parlamentarni ombudsman. V uradu 

parlamentarnega ombudsmana dela pet ombudsmanov, ki so imenovani za dobo 5 

let. Kandidate za ombudsmane predlaga predsednik litvanskega parlamenta. Namen 

parlamentarnih ombudsmanov je, da branijo posameznikovo pravico do dobrega 

delovanja javne uprave ter druge človekove pravice ter da nadzirajo delovanje državnih 

inštitucij. Ombudsmani obravnavajo pritožbe v zvezi z delom državnih uradnikov in 

kršitve človekovih pravic na področju delovanja državne uprave (Litvanski parlament, 

spletne strani).

2.14 Luksemburg

V luksemburškem parlamentu se s področjem človekovih pravic in peticij ukvarjata 

dva odbora, in sicer Odbor za pravne zadeve (Legal Committee) in Odbor za peticije 

(Petitions Committee). Oba sta stalna odbora. 

Odbor za pravne zadeve obravnava splošna vprašanja glede človekovih pravic. Seje 

odbora so načeloma zaprte za javnost. Lahko pa odbor organizira seje in zaslišanja tudi 

izven stavbe parlamenta. Odbor na svoje seje vabi različne organe ali pisno sodeluje z 

njimi, in sicer vedno prek predsednika poslanske zbornice. 

Odbor za peticije (Petitions Committee) obravnava peticije državljanov. Peticije morajo 

biti v pisni obliki in naslovljene na predsednika parlamenta. Predsednik parlamenta 

posreduje peticije Odboru za peticije oziroma odborom, ki so pristojni za obravnavanje 

predloga zakona, na katerega se določena peticija nanaša. V Odboru za peticije mora 

biti najmanj pet oziroma največ trinajst članov. Seje odbora načeloma niso odprte za 

javnost. Seje lahko potekajo tudi izven parlamenta (spletne strani IPU in luksemburškega 

parlamenta). 

2.15 Madžarska

V madžarskem parlamentu imajo Odbor za človekove pravice, manjšine in verske zadeve 

(Committee on Human Rights, Minorities and Religious Affairs), ki je stalno delovno telo. 

Pristojnosti odbora so:

•svetovanje glede vladnih programov,
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•priprava zakonskih predlogov,

•priprava postopkov in sklepov glede proračunske pomoči organizacijam narodnih in 

etničnih manjšin,

•razprava o problematiki uresničevanja človekovih pravic doma in na tujem, s poudarkom 

na zadevah, povezanih z manjšinami, pravici do azila, verskimi zadevami in begunci. 

Odbor ima svoj poslovnik v okviru poslovnika madžarskega parlamenta. Pri svojem delu 

veliko sodeluje z varuhom človekovih pravic, predvsem z ombudsmanom za narodne in 

etnične manjšine, vladnimi uradi, ki se ukvarjajo z narodnimi in etničnimi manjšinami, 

s predstavniki narodnih in etničnih manjšin ter civilnimi in nevladnimi organizacijami 

(IPU, spletne strani).   

Glede peticij velja poseben postopek, ki je določen v 136. členu poslovnika.

Peticije poslane v parlament dodeli predsednik parlamenta pristojnim odborom oziroma 

pristojnim službam parlamenta glede na vsebino peticije. Poslanci, poslanske skupine 

in posamezni odbori neodvisno obravnavajo peticije in rešujejo vprašanja v skladu z 

zakonskimi določbami, ki veljajo za peticije, predloge in pritožbe v javnem interesu 

(madžarski parlament, spletne strani). 

2.16 Malta

malteški parlament nima posebnega delovnega telesa, ki bi obravnaval peticije. Peticije 

lahko predstavijo posamezni poslanci na plenarni seji parlamenta. Državljani se s 

peticijami obrnejo neposredno na poslance, ti pa po vrsti, kakor so jih prejeli, peticije 

predstavijo na začetku zasedanja parlamenta. Poslanci lahko peticije in druge pritožbe 

državljanov predstavijo tudi v govoru v zadnje pol ure seje parlamenta, v tk.im. The 

Adjournment, kjer se lahko poslanci pogovarjajo o katerikoli zadevi razen o zadevah, ki 

so sicer na dnevnem redu tekoče seje (malteški parlament, spletne strani). 

2.17 Nemčija

V nemškem Bundestagu sta dve delovni telesi, ki obravnavata področje človekovih pravic 

in peticij. To sta Odbor za človekove pravice in humanitarno pomoč (Committee on 

Human Rights and Humanitarian Aid) in Odbor za peticije (Petitions Committee). 

Odbor za človekove pravice in humanitarno pomoč je stalni odbor. Odbor obravnava:

•vprašanja povezana z nadaljnjim razvojem nacionalnih, evropskih in mednarodnih 
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sredstev za zaščito človekovih pravic ter pravnim in političnim nadzorom nad kršitvami 

človekovih pravic,

•nemško politiko na področju človekovih pravic z multilateralnega in bilateralnega vidika,

•vidike zunanje, razvojne in varnostne politike kot tudi ekonomsko in mednarodno 

ekonomsko politiko, ki tako ali drugače vplivajo na človekove pravice,

•vidike azilne in begunske politike, ki imajo vpliv na človekove pravice kot tudi vprašanja 

politike manjšin in rasizma in

•zadeve, povezane s humanitarno pomočjo.

Odbor se načeloma sestaja na sejah zaprtih za javnost. Ker politika človekovih pravic 

obsega celo vrsto različnih politik, je odbor vpleten v vrsto področij, s katerimi se ukvarja 

parlament. V večini primerov je odbor pri zakonodajnem odločanju zaprošen za mnenje 

o določeni zadevi. 

Odbor se pri svojem delu seznanja tudi s stanjem človekovih pravic v različnih državah. 

Na dnevnem redu so večkrat aktualne zadeve, ki izhajajo iz poročil zvezne vlade o 

situaciji, npr. v Afganistanu, Kosovu, na Kitajskem, Kolumbiji, Turčiji, Vzhodnem Timorju, 

Iranu. Prav tako odbor dobiva informacije v zvezi z humanitarno pomočjo, namenjeno 

zmanjšanju revščine ter odpravi posledic naravnih nesreč in oboroženih spopadov, ki 

jih sprejema zvezna vlada. 

Odbor za človekove pravice in humanitarno pomoč sodeluje tudi z nevladnimi 

organizacijami, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami. Sodelovanje poteka v obliki 

zaprtih sestankov, na rednih sejah odbora, včasih pa tudi kot razprava izven rednih 

sej odbora s poslanci, ki so zainteresirani za določene teme, povezane s človekovimi 

pravicami. 

Tako kot drugi odbori parlamenta tudi Odbor za človekove pravice in humanitarno 

pomoč obravnava predloge zakonov, EU zadeve in predloge posameznih poslanskih 

skupin, Bundesrata in zvezne vlade. 

Odbor za peticije uživa poseben status, ki izhaja iz 45.c člena nemške ustave (Grundgesetz) 

in zveznega zakona, ki je bil sprejet na njegovi podlagi, t.j. Zakon o pristojnostih Odbora 

za peticije nemškega Bundestaga. Člen 45.c nemške ustave določa, da  Bundestag 

ustanovi odbor za peticije, ki se bo ukvarjal s prošnjami in pritožbami naslovljenimi na 

parlament. 

Pod pojmom prošnje se največkrat razume predloge v zvezi z zakonodajo (sprejem, 

spremembe ali razveljavitev zakona). Pritožbe pa so uperjene proti delovanju ali opustitvi 

delovanja upravnih organov. Predsednik parlamenta posreduje vse peticije Odboru za 

peticije. Če se določena peticija nanaša na zadevo, ki jo trenutno obravnava kakšen drug 
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odbor, potem Odbor za peticije zaprosi ta odbor, da poda mnenje o tej zadevi. Odbor 

za peticije vsak mesec predloži parlamentu poročilo o obravnavanih peticijah in svoje 

predloge za odločitve na plenarnem zasedanju. Za vsakega vlagatelja peticije obstaja 

možnost, da bo Bundestag razpravljal o njegovi peticiji na javnem zasedanju. Vsi vlagatelji 

peticij imajo pravico do pisnega odgovora, v katerem mora biti navedeno, kaj je bilo 

storjeno v zvezi z njegovo pritožbo oziroma predlogom. V Odboru za peticije je zaposleno 

približno 80 svetovalcev, ki se ukvarjajo z velikim številom peticij, ki prispejo v parlament. 

Od združitve obeh Nemčij se je število peticij povzpelo na približno 20.000 letno. 

Ob obravnavanju posameznih peticij lahko odbor pozove vladne predstavnike, da 

so prisotni na seji in zahteva od njih, da podajo določene informacije v pisni ali ustni 

obliki. Prav tako lahko odbor od zvezne vlade, njenih podrejenih organov in drugih 

javnopravnih inštitucij zahteva, da predložijo določeno dokumentacijo in zagotovijo 

vstop v njihove prostore. Odbor lahko na seji zasliši vlagatelje peticij, priče, strokovnjake 

in lahko celo zahteva pomoč sodišč in javnih inštitucij. To so pravzaprav pravice, ki so 

podobne pravicam preiskovalnih odborov. Pomembna razlika pa je, da Odbor za peticije 

ne more zahtevati od prič, da pričajo pod prisego (under oath). 

Odbor za peticije ne obravnava peticij, ki so anonimne ali nejasne oziroma peticije, ki bi 

lahko vplivale na še nerešeno sodno zadevo (pending court case) (spletne strani IPU in 

spletne strani Bundestaga). 

2.18 Nizozemska

V nizozemskem parlamentu (spodnji dom) se s področjem človekovih pravic in peticij 

ukvarjata Odbor za pravosodje (Committee on Justice) in Odbor za peticije (Petitions 

Committee). Oba sta stalna odbora. 

Na Nizozemskem ima parlament pri zagotavljanju skladnosti zakonov z ustavo ključno 

vlogo. Parlament sam je tisti, ki zagotavlja skladnost zakonov z ustavo, nad njim ni 

nobenega sodišča. Pri sprejemanju zakonodaje ne sme parlament vključiti ničesar, kar bi 

lahko nasprotovalo temeljnim človekovim pravicam in drugim določbam ustave. Največ 

zakonodajnega dela pa se opravi na parlamentarnih odborih. 

Odbor za peticije je pristojen za poročanje o peticijah, ki jih dobi od parlamenta oziroma 

posameznega delovnega telesa. Pristojen je tudi za zadeve v zvezi z državnim varuhom 

človekovih pravic. Vsako poročilo o posamezni peticiji mora vsebovati jasen zaključek. 

Odbor se lahko za nasvet v pisni ali ustni obliki obrne na ombudsmana (spletne strani 

IPU in nizozemskega parlamenta). 
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2.19 Poljska

V poljskem Sejmu se s področjem človekovih pravic ukvarjajo trije odbori, in sicer Odbor 

za pravosodje in človekove pravice (Justice and Human Rights Committee), Odbor za 

narodne in etnične manjšine (National and Ethnic Minorities Committee) in Odbor za 

zunanje zadeve (Foreign Affairs Committee). Vsi trije odbori so stalni in imajo sedež na 

sedežu parlamenta. 

Na področju človekovih pravic ima Odbor za pravosodje in človekove pravice pristojnost 

preučevati obstoječo zakonodajo in predloge zakonov, pripravljati zakone, ki zadevajo 

človekove pravice na Poljskem, voditi razpravo o stanju človekovih pravic (predvsem 

v zavodih za prestajanje kazni) in pregledovati vladne programe. Prisotnost ministrov 

in vodij najvišjih organov državne administracije (ali njihovih predstavnikov) je na seji 

odbora obvezna. Na sejo so lahko vabljeni tudi predstavniki profesionalnih in socialnih 

organizacij in različni strokovnjaki. Seje odbora so odprte za javnost, razen če odbor 

zaradi občutljive narave določene teme ali drugih razlogov ne odloči drugače. Odbor 

odloča z večino glasov članov, na seji pa mora biti prisotna najmanj tretjina vseh članov 

odbora. Odbor lahko s privolitvijo predsednika sejma ustanovi pododbore. Odbor je 

pristojen tudi za analizo aktivnosti posameznih oddelkov državne administracije. Po 

poslovniku morajo ministri in drugi državni uradniki predstaviti poročila in posredovati 

informacije na zahtevo predsednika odbora. Odbor ima možnost, da sprejme mnenja in 

“desiderata”5. Desideratum vsebuje stališča odbora glede določenih vprašanj in je lahko 

naslovljen na svet ministrov ali posameznega ministra. Naslovnik desideratuma sicer ni 

zavezan k delovanju v skladu s stališči odbora, lahko pa to stori. mora pa na desideratum 

odgovoriti in predstaviti svoja stališča. 

Vsebine, s katerimi se ukvarja odbor, so: poljski pravosodni sistem, ocena o aktivnostih 

ombudsmana, itd. 

Odbor za narodne in etnične manjšine se ukvarja z ohranjanjem kulturne in jezikovne 

dediščine narodnih in etničnih manjšin na Poljskem in zaščito njihovih pravic v skladu 

z mednarodnimi standardi. 

Odbor za zunanje zadeve se ukvarja z oceno različnih vidikov poljske zunanje politike in 

v tem pogledu tudi s stanjem človekovih pravic v drugih državah (IPU, spletne strani). 

5  Desideratum (desiderata): zaželena stvar (SSKJ).
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2.20 Portugalska

V portugalskem parlamentu se s področjem človekovih pravic ukvarja Odbor za ustavne 

zadeve, pravice in temeljne svoboščine (Committee for Constitutional Affairs, Rights, 

Freedoms and Guarantees), ki je stalno delovno telo. Odbor preučuje individualne 

pritožbe ter nadzoruje spoštovanje nacionalnih in mednarodnih standardov zaščite 

človekovih pravic. Preučuje tudi stanje človekovih pravic na nacionalni in mednarodni 

ravni ter nadzira delovanje vlade na tem področju. Odbor je pristojen tudi za obravnavo 

kandidatur za nagrado za človekove pravice, ki jo enkrat letno podeljuje parlament. 

Odbor pripravi dnevni red seje na podlagi predlogov članov odbora. Seje odbora so 

javne, odbor pa odloča z večino glasov članov. Odbor je ustanovil tudi pododbor za 

pravosodje in zaporne zadeve (Subcommittee on Justice and Prison Affairs), ki redno 

obiskuje zapore in druge zavode za prestajanje kazni. 

Vsebine, s katerimi se ukvarja odbor, so: človekove pravice, priseljevanje, stanje človekovih 

pravic v zaporih (IPU, spletne strani).

Pravica do peticije se v razmerju do parlamenta kaže s posredovanjem pisne izjave 

naslovljene na predsednika parlamenta. Posamezne peticije obravnavajo nato 

pristojni parlamentarni odbori. Pristojen odbor mora pripraviti končno poročilo, ki 

mora vsebovati tudi predloge glede posamezne peticije. Vsaka peticija, ki jo podpiše 

najmanj 2000 državljanov, mora biti objavljena v uradnem glasilu parlamenta (Diario da 

Assembleia da Republica). Vsako peticijo, ki pa jo podpiše več kot 4000 državljanov, mora 

parlament obravnavati na plenarni seji. Po obravnavi peticije lahko parlament predlaga 

pristojnemu ministru potrebne zakonodajne ukrepe, lahko predloži zadevo javnemu 

tožilcu, preiskovalni policiji ali ombudsmanu, začne parlamentarno preiskavo, lahko pa 

posamezen poslanec predlaga zakon, ki bi uredil določeno zadevo, na katero se peticija 

nanaša (Portugalski parlament, spletne strani). 

2.21 Slovaška

V slovaškem parlamentu deluje Odbor za človekove pravice, manjšine in položaj žensk 

(Committee of the National Council on Human Rights, Minorities and Status of Women), 

ki je stalni odbor. 

V pristojnost odbora spada nadzor nad odločitvami vlade na področju človekovih pravic, 

manjšin, enakih možnosti in statusa žensk, obravnavanje peticij, priprava zakonskih 
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predlogov in sodelovanje s pristojnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami. Dnevni 

red seje odbora se določi na podlagi predlogov predsednika parlamenta, predsednika 

odbora, zahtev vlade, nevladnih organizacij in javnosti. Vsi dokumenti so javni. Odločitve 

odbora morajo člani vlade upoštevati. 

Vsebine, s katerimi se ukvarja odbor so: pravice manjšin, romsko prebivalstvo, prost 

dostop do informacij, zaščita osebnih podatkov, odgovornost ombudsmana, enake 

možnosti in položaj žensk (IPU, spletne strani).    

2.22 Španija

V španskem predstavniškem domu imajo Odbor za peticije (Committee on Petitions), ki je 

po poslovniku parlamenta stalno delovno telo. Odbor obravnava vse peticije, ki jih prejme 

parlament in lahko odloči, da bo določeno zadevo prek predsednika parlamenta posredoval 

varuhu človekovih pravic, pristojnemu odboru parlamenta, senatu, vladi, sodiščem, javnemu 

tožilcu in lokalnim skupnostim.  Če pa ni pogojev za posredovanje peticije zgoraj naštetim 

inštitucijam, potem odbor v zvezi s peticijo ne odloča. Parlament sicer sprejme vse peticije 

in sporoči odločitev vložniku peticije (Španski parlament, spletne strani). 

2.23 Švedska

V švedskem parlamentu ni komisije ali odbora za peticije. Vsak, ki meni, da so mu bile s 

strani kakšnega državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil 

kršene človekove pravice ali svoboščine ali storjena kakšna druga nepravilnost, se lahko 

pritoži parlamentarnem ombudsmanu. Institucija parlamentarnih ombudsmanov 

(Riksdagens ombudsmän - JO, “Justitieombudsmannen) je bila ustanovljena 1809. leta. 

Beseda ombudsman označuje osebo, ki skrbi za interese drugih. 

Parlament (Riksdag) imenuje štiri ombudsmane za dobo štirih let (pogosto se ponovno 

izvolijo). Ombudsmani so izrecno nepolitični ter morajo biti sprejemljivi za vse politične 

stranke zastopane v parlamentu. Parlamentarni ombudsmani nadzorujejo uporabo  

zakonov in drugih pravnih aktov  ter v imenu parlamenta nadzorujejo sodišča,  

državne organe, organe lokalne samouprave in druge nosilce javnih pooblastil. Niso 

pa pristojni za poslance, kabinet ministrov6, državnega pravobranilca (Chancellor of 

Justice, Justitiekanslern) ter za člane svetov lokalnih skupnosti. Skrbijo za promocijo 

javne uprave in pravnega načela.

6 ministri na Švedskem ne vodijo posameznih upravnih resorjev (ministrstev). Njihove naloge v kabinetu ministrov so 

osredotočene na izdelavo politik (policy making activities). Nosilci upravnih aktivnosti so avtonomne upravne oblasti. 
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Ombudsmani pri svojem delu:

•lahko kazensko-pravno preganjajo uradnike, ki kršijo pravo med opravljanjem svoje 

službe,

•lahko uvedejo disciplinske postopke,  

•kritično opozarjajo na neodgovornost uslužbencev v upravi ali vladi,

•včasih izpostavijo individualne primere zaradi promocije enotne in ustrezne uporabe 

zakonov,

•lahko zahtevajo oziroma predlagajo zakonske amandmaje. 

Najpomembnejše delo ombudsmana pa je delo s pritožbami. Ombudsman lahko tudi 

sam začne s poizvedovanji. 

Značaj parlamentarnega ombudsmana na Švedskem je tako velik, da je težko zamisliti 

švedsko ustavo brez te institucije. Institucija je stabilizirajoči faktor v švedski družbi, ker 

daje državljanom občutek zaupanja v državni aparat (Von der Esch, 2004).   

V švedskem parlamentu deluje na področju človekovih pravic tudi Odbor za zunanje 

zadeve (Committee on Foreign Affairs). V posebnem poročilu odbor obravnava človekove 

pravice v različnih državah in regijah (IPU, spletne strani).

2.24 Združeno kraljestvo

V britanskem parlamentu imajo dve delovni telesi, ki se ukvarjata s področjem človekovih 

pravic in sta skupni telesi obeh domov parlamenta, house of commons in house of Lords. 

Skupni odbor za človekove pravice (Joint Committee on Human Rights) je stalni odbor. 

Odbor obravnava zadeve, povezane s človekovimi pravicami v Združenem kraljestvu in 

ukrepe za zaščito pravic na podlagi Zakona o človekovih pravicah v Združenem kraljestvu 

(UK Human Rights Act 1998) in drugih konvencij, katerih podpisnik je Združeno 

kraljestvo. Odbor tudi preučuje, kako javne inštitucije na podlagi pristojnosti navedenih 

v Zakonu o človekovih pravicah opravljajo svoje delo. Ne obravnava pa posameznih 

individualnih primerov. 

V skupnem odboru za človekove pravice je šest članov iz spodnjega doma in šest članov 

iz lordskega doma, ki jih imenuje vsak dom posebej. Odbor sam izvoli predsednika, ki 

je trenutno član spodnjega doma parlamenta. 

Pristojnosti odbora so:

•lahko pozove na sejo določene osebe, 

•zahteva določene dokumente, 
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•zbira dokaze in 

•izdaja poročila. 

Seje, kjer odbor zbira dokaze, so odprte za javnost, ostale seje pa potekajo za zaprtimi vrati. 

Odbor sam (oziroma širše parlament) nadzoruje, kako se izvajajo  njihova priporočila. 

Vsebine, s katerimi se ukvarja skupni odbor za človekove pravice, so: otrokove pravice, 

zakonodajni predlogi. 

Poleg skupnega odbora za človekove pravice je v britanskem parlamentu tudi 

Vsestrankarska skupina za človekove pravice (All-Party Parliamentary Human Rights 

Group), ki je neformalno delovno telo obeh domov parlamenta. Namen te skupine 

je, da vzpodbuja zavest o zadevah, ki se nanašajo na človekove pravice, da nadzoruje 

izvrševanje Splošne deklaracije o človekovih pravicah (Universal Declaration of Human 

Rights) in Konvencij o državljanskih in političnih ter socialnih, ekonomskih in kulturnih 

pravicah (Covenants on Political Rights, and Social, Economic and Cultural Rights) ter 

da spodbuja razpravo, raziskovanje in nadaljnje aktivnosti v zvezi z naštetimi zadevami. 

Skupina prejema pisna in ustna poročila o kršitvah človekovih pravic po svetu, organizira 

misije, ki zbirajo dokaze, sporoča svoja opažanja o kršitvah človekovih pravic vladam 

drugih držav in njihovim predstavnikom v Združenem kraljestvu, zahteva od britanske 

vlade razlago zunanje politike glede ciljev, ki se nanašajo na človekove pravice, organizira 

redne sestanke o zadevah v zvezi s človekovimi pravicami v britanskem parlamentu. 

V vsestrankarski skupini za človekove pravice so zainteresirani poslanci, in sicer 

tk.im. backbenchers, iz vseh strank. Trenutno skupina šteje 135 članov iz obeh domov 

parlamenta.

Skupina organizira letni sestanek (Annual General Meeting), kjer določi svoje prioritete 

v delovanju. Uslužbenci, ki delajo v skupini, se redno sestajajo s predstavniki nevladnih 

organizacij ter z uradniki britanske in tujih vlad. 

Tekom mandata organizira skupina veliko sestankov, pri čemer so nekateri odprti za 

javnost, drugi pa so namenjeni samo članom skupine. 

Vsebine, s katerimi se je v zadnjem času ukvarjala skupina, so: hude in množične kršitve 

človekovih pravic v Čečeniji, Indoneziji, Afganistanu, Burmi, Iraku, Palestini, Izraelu, Turčiji, 

Kolumbiji, Zahodni Sahari, Gvatemali, Zimbabveju in Saudski Arabiji; situacija pripornikov 

v zaporu Guantanamo ter pregon kršiteljev človekovih pravic (IPU, spletne strani).   

Posebnega delovnega telesa, ki bi obravnavalo peticije, v britanskem parlamentu nimajo. 

Posamezne peticije, za katere je predpisana posebna oblika, predstavijo poslanci pred 

parlamentom. Poslanec navadno predstavi peticijo, posredovano s strani njegovih 

volivcev, kar pa še ne pomeni, da tudi podpira vsebino peticije. Peticije se pošljejo 
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pristojnemu ministrstvu, ki nato preuči zadevo, minister pa predstavi odgovor na 

vložnikovo peticijo pred parlamentom. Nima pa parlament pristojnosti, da bi od ministra 

zahteval kakršnakoli opažanja v zvezi s peticijo. Pred letom 1974 so bile peticije poslane 

odboru za peticije (Select Committee on Public Petitions). Odbor ni imel pristojnosti 

podajati kakršnihkoli ukrepov v zvezi s posamezno peticijo. Odbor za peticije je bil 

ukinjen 4. aprila 1974. Na podlagi priporočila z 19. januarja 2005, ki ga je sprejel parlament, 

se peticije pošljejo tudi pristojnim parlamentarnim odborom (Parlament Združenega 

kraljestva, spletne strani). 

III. EVROPSKI PARLAMENT

V Evropskem parlamentu so za področja človekovih pravic, enakosti spolov in peticij 

pristojna tri delovna telesa, in sicer: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 

notranje zadeve (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs), Odbor za 

peticije (Committee on Petitions) in Odbor za pravice žensk in enakost spolov (Committee 

on Women’s Rights and Gender Equality). Vsi trije odbori so stalni. 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je pristojen za zaščito 

človekovih pravic in svoboščin, vključno z zaščito manjšin kot izhaja iz ustanovitvenih 

pogodb in Listine o temeljnih pravicah v EU  (Charter of Fundamental Rights of the 

European Union) v okviru teritorija unije. Odbor sprejema ukrepe, ki so potrebni 

za odpravo vseh oblik diskriminacije, razen na področju diskriminacije spolov in 

diskriminacije na delovnem mestu in trgu dela. V pristojnost odbora spada tudi 

zakonodaja na področju preglednosti in varstva posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov. Odbor je pristojen za vzpostavitev in razvijanje območja svobode, varnosti 

in pravic, zlasti pa za: 

•ukrepe glede vstopa in gibanja oseb, azila in priseljevanja, kot tudi pravosodnega in 

upravnega sodelovanja v civilnih zadevah,

•ukrepe enotnega upravljanja skupnih meja in

•ukrepe, ki se navezujejo na policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. 

Odbor za peticije obravnava vložene peticije ter sodelovanje z Evropskim varuhom 

človekovih pravic.

Odbor za pravice žensk in enakost spolov je pristojen za: 

•zaščito in podpiranje pravic žensk v EU ter sprejemanje ukrepov skupnosti na tem 

področju,
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•politiko enakih možnosti vključno z enakostjo med moškimi in ženskami na trgu 

delovne sile in delovnem mestu,

•odpravo vseh oblik diskriminacije, ki temelji na spolu,

•izvrševanje in nadaljnji razvoj enakosti spolov na vseh političnih področjih,

•spremljanje in izvrševanje mednarodnih sporazumov in konvencij s področja pravic 

žensk in 

•informacijsko politiko o ženskah (Evropski parlament, spletne strani). 

IV. ZAKLJUČEK

Primerjava med parlamenti držav članic kaže, da se položaji in pristojnosti delovnih 

teles na področju peticij, človekovih pravic in enakih možnosti medsebojno razlikujejo. 

Parlamenti na Danskem in malti ter v Estoniji nimajo posebnih delovnih teles z omenjenih 

področij. V teh državah vprašanja človekovih pravic pokrivajo odbori za pravosodje, 

odbori za zunanje zadeve ali ustavni odbori. Peticije pa v teh parlamentih obravnavajo 

posamezni parlamentarni odbori glede na njihov predmet ali pa se državljani s peticijami 

obrnejo neposredno na poslance. Na Švedskem, finskem in v Združenem kraljestvu ni 

posebnega odbora ali komisije za peticije. V ostalih parlamentih delujejo:

•ali posebna delovna telesa za človekove pravice, 

•posebna za peticije oziroma enake možnosti ali 

•pa se omenjena področja skupaj obravnavajo na enem ali več delovnih telesih. 

V večini primerov gre za stalna delovna telesa, pristojnosti in vplivi pa so različni. Tabela 

št. 1 prikazuje delovna telesa, ki so posebej ustanovljena na področju peticij, človekovih 

pravic in enakih možnostih v nacionalnih parlamentih držav članic in v Evropskem 

parlamentu.
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Tabela št. 1: Delovna telesa, ki so posebej ustanovljena na področju peticij,   

 človekovih pravic in enakih možnostih v nacionalnih parlamentih 

 držav članic EU in v Evropskem parlamentu

Država Peticije Človekove pravice Enake možnosti Drugo

Avstrija

Poslanska 

zbornica - Odbor 

za peticije in 

iniciative. 

Poslanska zbornica - Odbor 

za človekove pravice.

Poslanska zbornica 

- Odbor za enake 

pravice.

Belgija

Poslanska 

zbornica 

- Komisija za 

peticije. 

1. Poslanska zbornica, Senat 

-Odbor za človekove pravice;

2. Senat - Delovna skupina o 

otroških pravicah, Pododbor 

o trgovini z ljudmi.

Senat - Odbor za 

enake možnosti 

moških in žensk.

Ciper / Odbor za človekove pravice. /

Češka Poslanska zbornica - Odbor za peticije. Poslanska zbornica 

- Komisija za 

družino in enake 

možnosti.

Senat  -     Odbor za šolstvo, znanost, človekove 

pravice in peticije. 

Danska / / /

Estonija / / /

Francija /
Poslanska zbornica - Zveza 

za človekove pravice. 

Senat - Stalna 

delegacija za enake 

možnosti med 

spoloma.

Grčija / Odbor za človekove pravice in enake možnosti.

Irska /
Pododbor za človekove 

pravice.
/

Italija /
Senat- Komisija za varstvo in 

promocijo človekovih pravic.

Senat - Komisija za 

enake možnosti.

Latvija /
Odbor za človekove pravice 

in javne zadeve.

Pododbor za 

enakopravnost 

spolov.

Litva
Komisija za 

peticije.
Odbor za človekove pravice. /

Parlamentarni 

ombudsman. 

Luksemburg Odbor za peticije. / /

Madžarska /
Odbor za človekove pravice, 

manjšine in verske zadeve.
/

Malta / / /

Nemčija Odbor za peticije.
Odbor za človekove pravice 

in humanitarno pomoč.
/

Nizozemska Odbor za peticije. / /
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Država Peticije Človekove pravice Enake možnosti Drugo

Poljska /

Odbor za pravosodje in 

človekove pravice

Odbor za narodne in etnične 

manjšine.

/

Portugalska /

Odbor za ustavne zadeve, 

pravice in temeljne 

svoboščine.

/

Slovaška /

Odbor za 

človekove pravice, manjšine in položaj žensk.

Slovenija  Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti .

Španija Odbor za peticije. / /

Švedska / / /

Parlamentarni 

ombudsman 

- peticije.

Združeno 

kraljestvo
/

Skupni odbor za človekove 

pravice (House of Commons 

in House of Lords).

/

Evropski 

parlament
Odbor za peticije

Odbor za državljanske 

svoboščine, pravosodje in 

notranje zadeve.

Odbor za pravice 

žensk in enakost 

spolov.
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PARLAMeNTARNA PReISKAVA V NeMČIJI*

I. UVOD

Prve parlamentarne preiskovalne komisije so nastale sredi prejšnjega stoletja v Angliji. 

Kasneje so se uveljavile v Nemčiji in v drugih evropskih državah. 1

“Parlamentarna preiskava pomeni uresničevanje ene izmed funkcij širšega družbenega 

nadzora. V demokratični parlamentarni ureditvi mora preiskovalni postopek izpolnjevati 

pomembno nalogo: podpirati parlament pri njegovem delu in pripravljati odločitve. Pri 

tem gre v bistvu za kontrolo vlade in uprave, še zlasti v ugotavljanju odgovornosti teh 

organov glede kršitev, pri čemer pa mora kontrola spoštovati načelo delitve oblasti”2 

(Šinkovec v Žagar, 2000). 

O preiskovalnih komisijah smo v Raziskovalnem oddelku že večkrat pisali, in sicer o 

preiskovalnih komisijah na splošno (Žagar Katarina, št. naloge 4/2000: Parlamentarne 

preiskovalne komisije), primerjalno (Kralj Katarina, št. naloge 4/1999: Preiskovalne 

komisije v državah Evropske unije s poudarkom na nemški ureditvi in Katarina Žagar, 

št. naloge 31/2001: Preiskovalne komisije v tranzicijskih državah) in tudi z vidika javnosti 

(Žagar Katarina in Šinkovec Jurij, št. naloge 56/1999: Preiskovalne komisije in obveščanje 

javnosti).

Določila za parlamentarne preiskave so običajno zajeta v ustavi, sicer pa je to področje 

urejeno s posebnimi zakoni in poslovniki.V nalogi je poudarek na nemški ureditvi. 

Splošnim podatkom o parlamentarni preiskavi (pravni temelji, sestava odbora, priče...) 

sledi analiza razmerja med kazenskim postopkom in postopkom parlamentarne 

preiskave. Novost predstavlja predvsem zakon o parlamentarni preiskavi, ki je bil v 

nemškem Bundestagu sprejet leta 2001. 

* Blažič Janez, dr. Žagar Katarina; pripravljeno 28.10.2005, objavljeno 28.4.2006

1 Pri tem je treba upoštevati možnost razlikovanja takratnega pojmovanja preiskovalne komisije od današnjega. 

Preiskovalna pravica parlamentov je bila razumljena kot možnost za pridobivanje (lastnih) informacij za parlament 

(Tratar, 1999 v Žagar, 2000).

2 Več gl. Šinkovec (1999), povzeto po odločbah nemškega ustavnega sodišča.
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II. SPLOŠNO O PARLAMENTARNI PREISKAVI V NEMČIJI

Preiskovalnih komisij kot oblike nadzora nad vlado se poslužuje predvsem opozicija 

z namenom, da opozori na nepravilnosti v izvršilni sferi oblasti. V Bundestagu so 

bile ustanovljene številne preiskovalne komisije; prva  je bila ustanovljena že v prvem 

mandatnem obdobju po vojni (1949 - 1953), in sicer marca leta 1950. Od leta 1949 do leta 

1998 je bilo ustanovljenih 35 preiskovalnih komisij, torej približno  3 preiskovalne komisije 

v enem mandatnem obdobju, s tem da je bilo npr. v drugem mandatnem obdobju po 

drugi svetovni vojni (1949-1953) ustanovljenih kar 9 preiskovalnih komisij. Od tega dve 

preiskovalni komisiji svojega dela do konca mandatnega obdobja nista zaključili (več 

Kralj, 1999).

2.1 Pravna podlaga

Pravna podlaga za parlamentarno preiskavo je zajeta v temeljnem zakonu - ustavi, v 

44. členu, ki pravi, da ima Bundestag pravico oziroma na zahtevo četrtine poslancev 

dolžnost, da ustanovi preiskovalno komisijo. Javnost je lahko izključena. 

“Pri izvajanju dokazov se smiselno uporabljajo pravila kazenskega postopka, pisemska, 

poštna in tajnost pošiljanja sporočil na daljavo so nedotaknjena. Sodišča in upravni 

organi so dolžni nuditi odboru pravno pomoč. Sklepi preiskovalnega odbora so odtegnjeni 

sodniškemu pretresanju. Pri presoji in ocenjevanju ugotovljenega dejanskega stanja 

preiskave so sodišča svobodna” (Šinkovec, 1999: 497).

Junija 2001 je bil sprejet poseben zakon o preiskovalnih odborih, ki natančneje ureja to 

področje.V nadaljevanju prikazujemo nekaj ključnih podatkov o ustanovitvi odbora, 

sestavi, pričah, pooblaščencu in zaključnem poročilu odbora.

2.2 Postopek ustanovitve

Zakon o pravni ureditvi preiskovalnih odborov nemškega Bundestaga (v nadaljevanju 

zakon) določa, da Bundestag lahko ustanovi preiskovalni odbor, mora pa ga ustanoviti, 

če to zahteva četrtina članov Bundestaga. Če ustanovitev zahteva četrtina poslancev, 

mora Bundestag takoj odločati o tej zahtevi. Ustanovitev se izvede s sklepom. V sklepu o 

ustanovitvi predmeta preiskave ni dopustno spreminjati, razen če se vlagatelji zahteve s 

tem strinjajo. V kolikor Bundestag meni, da je zahteva za ustanovitev deloma v nasprotju 

z ustavo, se preiskovalni odbor ustanovi pod pogojem, da se mora preiskava omejiti 

na tiste dele predmeta preiskave, za katere Bundestag meni, da niso v nasprotju z 
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ustavo. Vlagatelji imajo v tem primeru pravico, da se zaradi delne zavrnitve zahteve za 

parlamentarno preiskavo obrnejo na Zvezno ustavno sodišče.

2.3 Sestava odbora - konstituiranje

Ob ustanovitvi se določi število rednih članov in število namestnikov v preiskovalnem 

odboru. Pri tem se upošteva razmerje moči posameznih poslanskih skupin -  zastopana 

mora biti vsaka poslanska skupina, in sposobnost delovanja preiskovalnega odbora. 

Število mest posameznih poslanskih skupin v določenem preiskovalnem odboru se 

določi oziroma izračuna po posebnem postopku. 

Tudi pri določitvi predsednika preiskovalnega odbora se upošteva razmerje moči med 

poslanskimi skupinami. Predesednika se določi po predhodnem dogovoru v Svetu 

starešin (Ältestenrat). Predsednik vodi postopek parlamentarne preiskave, ima pa tudi 

namestnika, ki pripada drugi poslanski skupini kot predsednik. 

Predsednik sklicuje seje preiskovalnega odbora. Sejo je dolžan sklicati v čimkrajšem času 

znotraj časovnega načrta, če to zahteva četrtina članov preiskovalnega odbora. Izven 

časovnega načrta ali zunaj kraja stalnega zasedanja Bundestaga jo lahko skliče le ob 

zahtevi četrtine članov odbora z navedbo dnevnega reda in ob dovoljenju predsednika 

Bundestaga.  

2.4 Priče

Zakon določa, da je treba priče zaslišati posamično. Soočenje z drugimi pričanji je dopustno 

le, če je to smiselno za namen preiskave. Pred zaslišanjem predsednik priče pozove, 

naj pričajo po resnici. Razloži jim predmet zaslišanja in jih seznani s kazenskopravnimi 

posledicami nepravilnega ali nepopolnega pričanja. Preden predsednik zasliši pričo 

v zadevi, ji mora dati priložnost, da pove, kar ji je znanega o zadevi zaslišanja. Glede 

vrstnega reda zastavljanja vprašanj in trajanja izpraševanja se smiselno uporabljajo 

določbe Poslovnika Nemškega  Bundestaga o vrstnem redu govornikov ter praksa 

Bundestaga, razen če se preiskovalni odbor soglasno odloči drugače. 

Smiselno se uporablja 136.a člen Zakona o kazenskem postopku. Predsednik mora 

zavrniti vprašanja, ki so neprimerna ali niso povezana s preiskavo. Priči je treba dostaviti 

zapisnik o njenem zaslišanju. 

Če je pričanje odklonjeno brez zakonite osnove, lahko preiskovalni odbor zahteva od 

priče povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi odklonitve pričanja in pričo kaznuje z globo 
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do 10.000 eurov. Preiskovalni sodnik zveznega sodišča lahko na zahtevo preiskovalnega 

odbora ali četrtine njegovih članov odredi uklonitveni pripor. Pripor ne sme trajati preko 

roka, v katerem je bila parlamentarna preiskava končana in ne sme trajati dlje kot 6 

mesecev.

2.5 Pooblaščenec za poizvedbo

Preiskovalni odbor lahko na zahtevo četrtine članov odredi poizvedbo, ki jo izvaja posebni 

pooblaščenec za poizvedbo. Pooblaščenec za poizvedbo se določi z dvotretjinsko večino 

glasov navzočih članov. Pooblaščenec opravlja poizvedbo v imenu  preiskovalnega 

odbora, pridobiva in ureja potrebna stvarna dokazna sredstva. Ima pravico predložiti 

dokazna sredstva in pravico do ogleda. Lahko zahteva tudi izročitev določenih predmetov, 

osebe lahko tudi informativno zaslišuje. Po končani poizvedbi da preiskovalnemu odboru 

pisno in ustno poročilo o svojih izsledkih s predlogi za nadaljnje postopanje. V okviru 

svojih nalog so neodvisni. Z dvotretjinsko večino glasov članov so lahko odpoklicani.  

2.6 Zaključek postopka - poročilo 

Po končani preiskavi predloži preiskovalni odbor Bundestagu pisno poročilo, ki vsebuje 

potek parlamentarne preiskave, ugotovljena dejstva in rezultat preiskave. Če preiskovalni 

odbor poročila ne sprejme soglasno, morajo biti v poročilu navedena tudi drugačna 

glasovanja.

Če preiskovalni odbor ne bi mogel dokončati svojega dela do konca mandatnega 

obdobja, mora zveznemu parlamentu pravočasno predložiti poročilo o dotedanjem 

poteku in ugotovitvah parlamentarne preiskave. Na osnovi sklepa Bundestaga mora 

preiskovalni odbor Bundestagu  predložiti vmesno poročilo.

III. RAZMERJE MED KAZENSKIM POSTOPKOM IN POSTOPKOM  
 PARLAMENTARNE PREISKAVE

Zakon o preiskovalnih odborih se na več mestih navezuje na kazenski postopek, kot 

ga ureja zakon o kazenskem postopku (Strafprozessordnung). Navedeno velja za 

sodelovanje prič, izvedencev in uradnih oseb v postopku, za dolžnost izročitve predmetov 

in za preiskavo prostorov. V nadaljevanju prikazujemo konkretne primere. 

V 20. členu zakona o preiskovalnih odborih (vabljenje prič) je določeno, da se ne 

uporablja 50. člen zakona o kazenskem postopku. Navedeni člen zakona o kazenskem 
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postopku med drugim določa, da se člane Bundestaga, Bundesrata, deželnega zbora ali 

drugega doma, ki se zadržujejo  na sedežu zasedanja, tam tudi zaslišuje. Člane zvezne 

ali deželne vlade se zaslišuje na njihovem sedežu, če pa se nahajajo izven sedeža, se jih 

zaslišuje v kraju bivanja. Za odstop od navedenih pravil je vsakič potrebno dovoljenje 

predstojnika.  

V 21. členu zakona o preiskovalnih odborih (posledice odsotnosti prič) je določeno, da se 

v smislu zagotovitve prisotnosti priče smiselno uporablja drugi stavek 135. člena zakona 

o kazenskem postopku, ki določa, da obdolženec na podlagi naloga za privedbo ne sme 

biti pridržan dlje kot do konca dneva, ki sledi začetku privedbe.  

  

Naslednji, torej 22. člen zakona o preiskovalnih odborih (pravica do odklonitve pričanja 

ali dajanja informacij), določa, da v zvezi z odklonitvijo pričanja smiselno veljata določbi 

53. in 53.a člena zakona o kazenskem postopku. Navedeni določbi se nanašata na krog 

oseb, ki imajo pravico, da odklonijo pričanje (npr. duhovniki, odvetniki, zdravniki, 

novinarji in pripadniki nekaterih drugih poklicev oziroma funkcij o dejstvih, ki so jim 

bile zaupane v zvezi z opravljanjem poklica oziroma funkcije), in na njihove pomočnike. 

Za nekatere kategorije poklicev ali funkcij velja, da ne morejo odkloniti pričanja, če se jih 

odveže dolžnosti varovanja tajnosti. Pravice do odklonitve pričanja i nimajotud novinarji, 

če bi njihovo pričanje pripomoglo k razjasnitvi nekaterih najhujših kaznivih dejanj.  

V drugem odstavku 22. člena zakona o preiskovalnih odborih je določeno, da imajo priče 

pravico odkloniti odgovor na vprašanje, če bi bile osebe, ki so njihovi družinski člani 

v smislu prvega odstavka 52. člena zakona o kazenskem postopku, v nevarnosti, da se 

zoper njih uvede preiskava. V prvem odstavku 52. člena zakona o kazenskem postopku 

je naveden krog teh družinskih članov, in sicer so to: zakonec (tudi bivši), zaročenec, 

izvenzakonski partner (tudi bivši), pa tudi nekatere kategorije oseb v sorodstvu in 

svaštvu.

V prvem odstavku 23. člena zakona o preiskovalnih odborih (zaslišanje uradnih oseb) je 

določeno, da se smiselno uporablja 54. člen zakona o kazenskem postopku. Ta člen določa, 

da se za zaslišanje sodnikov, uradnikov in drugih oseb v javnih službah o okoliščinah, za 

katere velja njihova dolžnost varovanja tajnosti, pa tudi za dovoljenje za samo pričanje, 

uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo njihovo delo. Določbe posebnih predpisov 

v pogledu varovanja tajnosti veljajo tudi za člane Bundestaga, Bundesrata, deželnega 

zbora, zvezne ali deželne vlade, pa tudi za uslužbence v poslanskih skupinah Bundestaga 

ali deželnega zbora. Predsednik države lahko odkloni pričanje, če bi škodovalo blagru 
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zveze ali katere od zveznih dežel. Našteti predpisi veljajo tudi za osebe, ki ne opravljajo 

več naštetih funkcij oziroma del. 

O zaslišanju prič govori 24. člen zakona o parlamentarni preiskavi, ki v šestem odstavku 

določa, da se smiselno uporablja člen 136.a zakona o kazenskem postopku. Ta člen 

določa, da se od obdolženca izjav ne sme izsiliti s silo, utrujanjem, z dajanjem določenih 

sredstev, s prevaro, hipnozo ali na podoben način. Prisila je dovoljena samo v primeru, 

če jo kazensko pravo dopušča. Prepovedana je grožnja z navedenimi metodami ali 

obljubljanje koristi v nasprotju z zakonom. Prepovedano je tudi dajanje sredstev za 

izboljšanje spomina ali razumevanja. Izjave, pridobljene v nasprotju s temi prepovedmi, 

se ne smejo uporabiti, pa četudi obdolženec v tako uporabo privoli.  

V tretjem odstavku 27. člena zakona o preiskovalnih odborih (neutemeljena odklonitev 

pričanja) je določeno, da se smiselno uporablja četrti odstavek 70. člena zakona o 

kazenskem postopku. Ta člen določa, da se v primeru, ko se zoper pričo, ki je neutemeljeno 

odklonila pričanje, ukrepi izčrpajo, ti ukrepi ne smejo ponoviti v drugem postopku, 

katerega predmet je isto dejanje, o katerem bi morala priča podati svojo izpovedbo.  

V drugem odstavku 28. člena zakona o preiskovalnih odborih (izvedenci) je določeno, 

da se pri izbiri izvedencev ne uporablja 74. člen zakona o kazenskem postopku, ki ureja 

izločitev izvedencev, ki jo lahko zahtevajo stranke kazenskega postopka. 

V petem odstavku istega člena pa je določeno, da se smiselno uporabljajo določbe 76. 

člena zakona o kazenskem postopku o pravici izvedencev do zavrnitve izvedenskega 

mnenja. Navedeni člen določa, da izvedenci lahko zavrnejo izdelavo izvedenskega mnenja 

iz enakih razlogov, kot veljajo za priče glede odklonitve pričanja. Za izvedence pa je poleg 

tega omogočeno, da zavrnejo izdelavo izvedeniškega mnenja tudi iz drugih razlogov. 

Za zaslišanje sodnikov, uradnikov in drugih oseb v javnih službah kot izvedencev veljajo 

posebni predpisi, ki urejajo njihovo delo. Posebni predpisi veljajo tudi za člane zvezne 

in deželnih vlad, ki se zaslišijo kot izvedenci. 

V tretjem odstavku 29. člena zakona o preiskovalnih odborih (dolžnost izročitve 

predmetov) je določeno, da v primeru, če osebe predmetov nočejo predložiti 

prostovoljno,  preiskovalni sodnik zveznega sodišča na predlog preiskovalnega odbora 

ali četrtine njegovih članov odredi, da se jih zapleni in izroči preiskovalnemu odboru, pri 

čemer smiselno velja 97. člen zakona o kazenskem postopku. Ta člen določa, za katere 

predmete navedena ureditev ne velja; predvsem gre za predmete, ki so povezani s pričami 
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ali izvedenci, ki lahko odklonijo pričanje oziroma izdelavo izvedeniškega mnenja.

V istem odstavku je še določeno, da se lahko opravi tudi preiskava prostorov, pri čemer 

se ustrezno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 105. člena, 106., 107. in 109. 

člena zakona o kazenskem postopku. Ti členi se nanašajo na obveznost prisotnosti prič 

pri preiskavi, na obveznost dovoljenja vojaškega poveljstva, če se izvaja preiskava vojaških 

objektov, na prisotnost samega lastnika prostora oziroma njegovega zastopnika, soseda, 

sostanovalca ali odraslega družinskega člana pri preiskavi, na dolžnost pojasnitve tem 

osebam  razlog in pomen preiskave, na potrdilo o odvzemu predmetov in na dolžnost 

natančnega opisa ter označitve odvzetih predmetov.

IV. ZAKLJUČEK

V nemškem Bundestagu je bil leta 2001 sprejet zakon o pravni ureditvi preiskovalnih 

odborov nemškega Bundestaga. V preteklosti je bilo oblikovanih več osnutkov oziroma 

predlogov zakonov, ki pa niso bili sprejeti. Institut parlamentarne preiskave je vedno znova 

zanimiv za proučevanje. Poleg ostalih je (v novejšem času) zlasti aktualno vprašanje: 

»…Ali je parlamentarna preiskava parlamentarni kontrolni instrument nasproti izvršilni 

veji oblasti ali gre za splošni informacijski in pojasnjevalni instrument parlamenta« 

(masing v Tratar, 1999:784). 

Poleg dileme o pravno sistemski naravi razmerja med vejami oblastmi je zagotovo 

posebnega pomena tudi vprašanje o razmerju med parlamentarno preiskavo in 

kazenskim postopkom.

V nemški parlamentarni preiskavi ni obdolžencev in strank. V nekaterih primerih se 

določbe, ki se v zakonu o kazenskem postopku uporabljajo za obdolžence, v zakonu o 

parlamentarnih odborih smiselno uporabljajo za priče. Tako je v postopku parlamentarne 

preiskave poskrbljeno za to, da prisilno privedene priče zaradi zaslišanja niso pridržane 

predolgo, torej tako kot je to določeno za obdolžence v kazenskem postopku. V postopku 

parlamentarne preiskave je tudi predvideno varstvo, ki bi preprečilo, da bi se od prič na 

kakršenkoli način izsiljevale izpovedbe; enako varstvo se v kazenskem postopku nanaša 

na obdolžence. Z ozirom na to, da v postopku parlamentarne preiskave ni strank, se tudi 

ne more uporabljati določba zakona o kazenskem postopku, ki strankam omogoča, da 

zahtevajo izločitev izvedenca. 

  

Zakon o preiskovalnih odborih preprečuje možnost, da bi se priče izogibale zaslišanju, 

sklicujoč se na to, da morajo biti zaslišane na določenih mestih (npr. na sedežu zasedanja), 

kot to določa zakon o kazenskem postopku. Za vse priče v postopku parlamentarne 

preiskave namreč velja, da so se dolžne odzvati vabilu preiskovalnega odbora. V zakonu 
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o preiskovalnih odborih je nadalje določen krog oseb, ki imajo možnost odklonitve 

pričanja, in pogoji, v katerih je možno pričanje odkloniti; ustrezni del zakona o kazenskem 

postopku se v celoti nanaša tudi na parlamentarno preiskavo. Tako kot v kazenskem 

postopku je tudi v postopku parlamentarne preiskave izvedencu omogočeno, da 

iz utemeljenih razlogov odkloni izdelavo izvedeniškega mnenja. Glede možnosti 

odklonitve pričanja ali izdelave izvedeniškega mnenja velja opozoriti, da je prikazana 

rešitev uveljavljena v različnih postopkih številnih držav po svetu.     
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PARLAMeNTARNI NAdZOR NAd OBOROŽeNIMI  

SILAMI V dRŽAVAH ČLANICAH NATO*

“Ravnotežje moči.”  

(Iz govora v parlamentu, 1741, Walpole, Robert, 1676-1745)1

I. UVOD

Nadzorna funkcija parlamenta se vedno znova izkaže kot aktualna tema, in sicer ne le 

doma pač pa tudi v svetu. Tokrat je med osrednjim zanimanjem vloga parlamenta pri 

nadzoru nad varnostnim - obrambnim sektorjem. O vlogi in pristojnostih parlamentarnih 

odborov za obrambo pri nabavi vojaške opreme in nakupih orožja smo v Raziskovalnem 

oddelku že pisali2. Tokrat je raziskava obsežnejša in tematsko zastavljena nekoliko 

drugače. Nanaša se predvsem na vlogo parlamenta pri nadzoru nad obrambnim 

sektorjem v državah članicah NATO. Gre za  iskanje odgovorov na vprašanja, kot so: 

•vloga parlamenta in njegovih delovnih teles, pristojnih za obrambo - odborov za 

obrambo (njihova sestava, število članov, vodstvo odbora, pravna podlaga za ustanovitev 

in delovanje odbora ipd.);

•predmet parlamentarnega nadzora (ministrstvo za obrambo, nadzor nad izvajanjem 

zakonov in drugih podzakonskih aktov, izvrševanje proračuna, sodelovanja pri 

odločanju o nakupih orožja in vojaške opreme, vpliv na imenovanje vojaških atašejev 

in poveljnikov vojaških enot, vpliv parlamenta na pošiljanje vojaških enot na mirovne 

in druge operacije v tujini);

•civilno-vojaška razmerja, vloga predsednika države, vloga generalštaba, vloga vojaških 

poveljstev;

•razmerje med posamezno državo članico in zvezo NATO (ali je vlada posamezne države 

dolžna svoje odločitve in stališča, s katerimi zastopa državo pred organi zveze NATO, 

predhodno preveriti v parlamentu, bodisi v okviru pristojnih delovnih teles bodisi v 

okviru plenarnega zasedanja).

* dr. Žagar Katarina; pripravljeno 6.2.2006, objavljeno 13.2.2006

1 citati, spletna stran: http://www.najdi.si/drobtine/index.jsp?dc=2 (30.1.2006)

2  Gl. mag. Igor Zobavnik (2000): “Parlamentarni nadzor nad oboroženimi silami” naloga Raziskovalnega sektorja št. 14/2000.
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Vprašanja so kompleksna, v določenih primerih se tudi medsebojno prepletajo. Z opisi 

ureditev v posameznih državah članicah NATO (Belgija, francija, Luksemburg, Italija, 

Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska in  Združeno kraljestvo) smo poizkusili 

odgovoriti na večino zastavljenih vprašanj. Pri tem nam je bil v veliko pomoč priročnik 

za parlamentarce “Parlimantary oversight of the security sector, principles, mechanisms 

and practices”, ki je izšel leta 2003 ob sodelovanju IPU in DcAf3 (Center za demokratični 

nadzor nad oboroženimi silami - Democratic Control of Armed Forces). Pri iskanju 

podatkov smo za pomoč zaprosili tudi DcAf v Ženevi in ministrstvo za obrambo RS. 

Uvodnemu delu sledi poglavje, ki govori na splošno o parlamentarnem nadzoru in 

prikazuje tudi nekatere značilnosti parlamentarnega nadzora nad varnostnim sektorjem. 

Tretji del je v celoti namenjen primerjalnim ureditvam, v četrtem poglavju - v zaključnem 

delu pa smo podali nekaj sklepnih ugotovitev našega raziskovanja. 

II. SPLOŠNO O PARLAMENTARNEM NADZORU

med osrednje funkcije sodobnih parlamentov sodi tudi nadzorna funkcija. V državah 

s parlamentarnim sistemom poznamo različne oblike nadzora nad vlado in njenim 

delovanjem. Kot prvi element nadzora se kaže že samo sodelovanje parlamenta pri 

postavljanju vlade. Načini postavitve vlade so sicer lahko različni, prevladuje pa tisti, pri 

katerem šef države (predsednik države, kralj) glede na volilni rezultat zaupa mandat za 

sestavo nove vlade vodji največje stranke (relativne večine) v parlamentu in na njegov 

predlog potrjuje sestavo vlade. 

“Večji vpliv parlamenta je zagotovljen takrat, kadar predsednika vlade na predlog šefa 

države najprej voli parlament, po izvolitvi pa predsednik predlaga ministre v imenovanje 

šefu države” (Zajc, 2000:93). 

Nadzorstvena funkcija se po vsebini loči na

•politično nadzorstvo - v ta okvir sodijo na primer različne oblike uveljavljanja politične 

odgovornosti vlade in ministrov, kot so nezaupnice, interpelacije, poslanska vprašanja, in

•splošno družbeno nadzorstvo, v okvir katerega uvrščamo parlamentarno preiskavo, 

parlamentarne ankete in podobno. 

3  Omenjeni priročnik bo kmalu na voljo tudi v slovenskem prevodu. V besedilu naloge kot vir navajamo glavnega urednika 

in vodilnega avtorja g. hansa Borna. V literaturi pa smo navedli tudi druga dva glavna urednika. Za potrebe naloge smo 

uporabili delovni prevod, ki so ga pripravili: Služba za prevajanje, tolmačenje, redakcijo in terminologijo generalnega 

sekretariata Vlade RS, Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje Državnega zbora RS in VERIS, d.o.o.
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funkcija političnega nadzora se kaže v nadzoru nad delovanjem izvršilne oblasti, medtem 

ko se funkcija splošnega družbenega nadzora kaže v parlamentarnih preiskavah, 

sprejemanju različnih aktov, kot so deklaracije, stališča, sklepi ipd. (Grad, 2000:182). 

Ko govorimo o nadzoru nad delovanjem vlade, je zelo pomemben institut nadzora 

postavljanje poslanskih vprašanj in pobud. Poslanci preko njih opozarjajo na obstoječe 

in nerešene probleme, na ščitenje pravic in svoboščin  (Zajc, 2000:96). 

med pomembne instrumente nadzora sodi tudi interpelacija. “Interpelacija pomeni 

najzahtevnejše vprašanje, ki ga lahko postavijo poslanci. Nanaša se na konkretno 

dejanje oz. ravnanje posameznega ministra...” (Zajc, 2000:100). 

Razprava o interpelaciji se lahko razširi na celotno vlado. Po opravljeni razpravi pa lahko 

poslanci predlagajo glasovanje o nezaupnici ministru oziroma zahtevajo glasovanje o 

zaupnici vladi. Konstruktivna nezaupnica je poseben način izrekanja nezaupnice celotni 

vladi, ki zahteva izvolitev novega šefa vlade. Posledično lahko pride do zamenjave vlade 

(Zajc, 2000:99-100).

Ustavna obtožba4 pomeni skrajno sredstvo ugotavljanja odgovornosti, in sicer kazenske 

odgovornosti predsednika vlade in ministrov ali predsednika države. “V primeru 

ministrov in predsednika vlade gre za kršitev zakonov ali ustave (v primeru predsednika 

države gre za kršitev ustave ali hujšo kršitev zakonov), ki so jih storili pri opravljanju 

svojih funkcij” (Zajc, 2000:100). 

O obtožbi odloči ustavno sodišče. V praksi se uporablja redkeje - potem ko so že izčrpana 

vsa druga sredstva za ugotavljanje odgovornosti (Zajc, 2000). 

Poleg navedenih oblik nadzora lahko v okvir te funkcije uvrstimo tudi druge načine 

in oblike nadzora, na primer splošna in posebna razprava, delovanje delovnih teles, ki 

so ustanovljena na področjih, skladnih z ministrstvi. Poznani so tudi drugi neformalni 

prijemi oziroma pritiski, kot sta na primer zahteva za razrešitev predsednika parlamenta 

in zahteva za sklic izredne seje. Teh se pogosteje poslužuje opozicija (Zajc, 2000).

Skozi vse navedene oblike se lahko izvaja tudi nadzor nad obrambnimi silami. Na primer 

Državni zbor izvaja nadzor nad oboroženimi silami prek delovnih teles (Odbor zaobrambo,5 

4  V strokovni literaturi znana zlasti pod imenom pod »impeachment«

5  V skladu z odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 35/02 in 60/04), Odbor za obrambo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na: 

obrambni sistem, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druga vprašanja, ki jih obravnava za ta 

področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi zadeve EU s svojega delovnega področja.
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Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ), lahko tudi prek preiskovalnih 

delovnih teles. Ti tako vsebinsko kot finančno (nadzor nad porabo javnih sredstev) 

nadzorujejo ministrstvo za obrambo. Parlamentarni nadzor se vrši tudi prek splošne 

parlamentarne razprave in prek poslanskih vprašanj in pobud.6  Tako kot v drugih 

parlamentih je tudi pri nas mogoč skrajni ukrep, to je interpelacija (obrambnega ministra) 

oziroma nezaupnica vladi. 

Pravno podlago za izvajanje nadzora nad obrambnimi silami zasledimo v več predpisih: 

v ustavi RS, zakonu o obrambi, poslovniku državnega zbora, odloku o ustanovitvi in 

nalogah delovnih teles državnega zbora in drugih (Zobavnik, 2000).7

2.1 Nadzor nad varnostnim sektorjem - nad obrambnimi silami

Ko govorimo o nadzoru nad obrambnimi silami, imamo v mislih predvsem politični 

nadzor in nadzor nad obrambnim delom državnega proračuna. V mnogih zahodnih 

demokratičnih državah poudarjajo, da se mora nadzor nad oboroženimi silami vršiti 

prek parlamenta in njegovih delovnih teles, predsednika republike in vlade, pa tudi 

prek političnih strank, varuha človekovih pravic, vodilnih družbenih skupin, prek oblik 

civilnega nadzora (Grad in drugi v Zobavnik, 2000).

Odgovorimo najprej na vprašanje: “Zakaj sploh parlamentarni nadzor nad varnostnim 

sektorjem?” Utemeljitev je preprosta: v demokratičnih državah ima oblast ljudstvo 

oziroma njihovi predstavniki, zato noben sektor, niti vojaški ali obrambni, ne sme biti 

izven njihovega nadzora. Sicer pa je parlament tako in tako že po svoji funkciji zadolžen 

za nadzor nad izvršilno vejo oblasti. Poznamo pa tudi stališče, da je varnostna politika 

stvar izvršilne oblasti, ki je za obravnavo teh vprašanj najbolj usposobljena. Ne glede na 

različno vlogo vlade in parlamenta pri obravnavi varnostnih vprašanj, je potrebno njuno 

dobro sodelovanje. Tudi za takšno trditev imamo enostaven razlog. Vlada in parlament 

se medsebojno potrebujeta pri uresničevanju strateških ciljev, v okvir katerih nedvomno 

sodi varnostna politika. Še več: “Demokratični nadzor mora zato vključevati tudi dialog 

med političnimi voditelji in visokimi vojaškimi častniki, ki naj temelji na zaupanju, 

odkriti komunikaciji in vzajemnem vključevanju...” (Born, 2003:21) 

6  Kot zanimivost navedimo, da je bilo v tekočem mandatnem obdobju 2004-2008, ministru za obrambo do   

     9.1.2006 postavljenih 14 poslanskih vprašanj oziroma pobud (podatek iz informacijske baze, okolje LN). 

7  Gl. nalogo raziskovalnega sektorja št. 3/2000.
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Sodelovanje med vlado in parlamentom se kaže na različnih nivojih. Na primer vlada 

predlaga proračun, splošne smernice in prednostne naloge dejavnosti varnostnih služb. 

Parlament pa:  “izvaja parlamentarni nadzor s sprejemanjem zakonov, ki določajo 

in urejajo varnostne službe in njihove pristojnosti, in s sprejemanjem ustreznih 

proračunskih sredstev” (Born, 2003:21). 

Ustanovi lahko tudi parlamentarnega varuha človekovih pravic ali različna delovna 

telesa - preiskovalne komisije. Pri tem ne smemo pozabiti na tretjo vejo oblasti, namreč 

tudi sodstvo nadzira varnostni sektor in vojaške uslužbence v civilnem ali kazenskem 

postopku - kaznuje jih za storjene prekrške (Born, 2003). 

Pri nadzoru nad varnostnim sektorjem imajo torej vse tri veje oblasti pomembno vlogo, 

kar nam prikazuje tabela št. 1. Poleg njih imajo pomembno vlogo tudi drugi akterji, na 

primer: mediji, civilna družba itn. 

V posameznih državah imajo navedene veje oblasti različno vlogo. Pomembno pa je, da 

je v vsaki sistem delitve oblasti, ki preprečuje zlorabe. Glede na to, da ima (na obrambnem 

področju) prevladujočo vlogo vlada, je parlamentarni nadzor še toliko bolj pomemben 

(Born, 2003).



68

Tabela št. 1: Možne funkcije glavnih nosilcev oblasti v državi v zvezi z  

 varnostnim sektorjem

PARLAmENT SODSTVO IZVRŠILNA OBLAST

Predsednik države Vlada
Načelnik  

general-štaba

Vrhovno 

poveljstvo 

V nekaterih 

državah parlament 

razpravlja oz. 

imenuje vrhovnega 

poveljnika. 

Ustavno sodišče 

ocenjuje ustavnost 

predsednika vlade 

kot vrhovnega 

poveljnika. 

V nekaterih državah je 

funkcija predsednika 

države zgolj protokolarna, 

drugod pa ima tudi 

dejanske pristojnosti, npr. 

kot vrhovno poveljstvo 

med vojno.

Vlada je vrhovni 

poveljnik med 

vojno. 

V nekaterih državah 

funkcija vrhovnega 

vojaškega  

poveljnika obstaja 

le med vojno, v  

drugih pa gre za 

stalno funkcijo. 

Varnostna 

politika 

Razpravlja in 

sprejema varnostno 

politiko, sprejema 

zakone. 

-
Podpisuje zakone o  

varnostni politiki. 

Predlaga in 

izvaja varnostno 

politiko. 

Svetuje vladi ter 

načrtuje, podpira 

in izvaja varnostno 

politiko.

Proračun
Sprejema 

proračun. 
-

Predlaga 

proračun.
Svetuje vladi. 

Zakoni s 

področja 

obrambe 

Sprejema zakone. 

Ustavno sodišče 

razlaga ustavnost 

zakonov. 

Podpisuje razglasitve 

zakonov. 

Predlaga zakone 

in sprejema druge 

predpise. 

Svetuje vladi; 

izvaja zakone.

Zaposleni 

V nekaterih državah 

parlament potrjuje 

imenovanja za  

pomembnejše 

funkcije. 

Presoja zakonitost 

njihovega 

ravnanja.

Imenuje glavne poveljnike; 

odobrava kadrovske 

načrte. 

Imenuje glavne 

poveljnike. 

Svetuje v zvezi s 

kadrovskimi načrti; 

izvaja kadrovske 

načrte;

imenuje nižje 

poveljnike.

Javna naročila

Pregleduje oz. 

odobrava večje 

projekte nabave 

orožja. 

Presoja kršitve za-

konov o korupciji 

in prevari. 

-
Predlaga nabavo 

orožja. 

Začenja in 

izvaja postopke za 

nabavo orožja.

Pošiljanje 

oboroženih 

sil v tujino / 

Gostitev tujih 

oboroženih sil 

Daje predhodno 

ali naknadno 

soglasje oziroma 

nesoglasje. 

Presoja zakonitost 

njihovega 

ravnanja.

-

Pogaja se o 

mednarodni 

udeležbi, odloča 

o pravilih 

sodelovanja.

Operativno 

poveljstvo.

mednarodni 

sporazumi, 

članstvo v 

zvezah 

Potrjuje  

mednarodne  

sporazume in 

člastvo v zvezah.

-
Sklepa in ratificira  

mednarodne sporazume.

Je odgovorna 

za mednarodna 

pogajanja. 

Svetuje vladi. 

Vir: hans, Born (2003): Parliamentary oversight of the security sector: Principles, mechanisms and practices,   

 delovni prevod, str. 21-22.
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Na pomen nadzora in razmerja med parlamentom in vlado pri tem opozarja dejstvo, 

da obstajajo določeni standardi oziroma kodeksi vedenja, na primer v Organizaciji za 

varnost in sodelovanje v Evropi - OVSE. 

Obstajajo pa tudi načela o demokratično civilno-vojaških odnosih, kot so: 

•“Država je edini akter v družbi, ki ima zakonit monopol moči; varnostne službe so 

odgovorne zakonitim demokratičnim organom.

•Parlament je neodvisen, izvršilna veja oblasti pa je parlamentu odgovorna glede 

razvoja, izvajanja in pregledovanja varnostne in obrambne politike.

•Parlament ima po ustavi edinstveno nalogo odobravanja in nadziranja porabe na 

področju obrambe in varnosti.

•Parlament ima bistveno vlogo pri razglasitvi in uvedbi izrednega ali vojnega stanja.... 

•Načela odgovornega vodenja ... in pravne države veljajo za vse vladne sektorje, torej 

tudi za varnostni sektor.

•Zaposleni v varnostnem sektorju so za kršitve domačega ali mednarodnega prava 

individualno odgovorni pred sodiščem (v zvezi s civilnimi in kazenskimi prekrški).

•Organizacije varnostnega sektorja so politično nevtralne” (Born, 2003:22-23).

V nadaljevanju si oglejmo še ključne instrumente in orodja, ki jih parlamenti lahko 

uporabijo za zagotovitev demokratičnega nadzora nad varnostnim sektorjem, tako kot 

jih navaja Born (2003).

“1. Splošne pristojnosti 

•Predlaganje zakonodaje.

•Spreminjanje ali prepisovanje zakonov.

•Postavljanje vprašanj članom izvršilne oblasti. 

•Poziv članom izvršilne oblasti, da nastopijo na parlamentarnih zasedanjih. 

•Poziv vojaškemu osebju in državnim uradnikom, da nastopijo na parlamentarnih 

zasedanjih.

•Poziv civilnim strokovnjakom, da nastopijo na parlamentarnih zasedanjih.

•Pridobivanje dokumentov od izvršilne oblasti.

•Izvajanje parlamentarnih preiskav. 

•Opravljanje zaslišanja. 

2. Nadzor proračuna 

•Dostop do proračunskih dokumentov. 

•Pravica do pregledovanja in spremembe proračunskih sredstev za obrambo in varnost. 

•Nadzor proračuna na ravni programov, projektov in posameznih postavk. 



70

•Pravica do odobritve/zavrnitve predlogov dopolnitev proračuna za obrambo in 

varnost. 

3. Mirovne misije/napotitev vojakov v tujino: pravica parlamenta do odobritve/

zavrnitve:

•Sodelovanje pri odločanju pred napotitvijo vojakov v tujino. 

•Mandat misije; zagotovitev mandata ZN. 

•Proračun misije.

•Tveganje za sodelujoče vojaško osebje. 

•Pravila sodelovanja.

•Veriga poveljevanja/nadzora.

•Trajanje misije.

•Pravica do obiska vojakov v misiji. 

4. Naročila 

•Obveščanje parlamenta o vseh odločitvah glede naročil s strani izvršilne oblasti.

•Pravica do odobritve/zavrnitve pogodb. 

•Pregled naslednjih stopenj naročanja:

•pojasnitev potrebe po novi opremi, 

•primerjava in izbira proizvajalca, 

•ocena ponudb za kompenzacijo in poračun.

5. Splošna obrambna in varnostna politika: pravica do odobritve/zavrnitve 

•Zasnova varnostne politike. 

•Zasnova kriznega menedžmenta. 

•Sestava sil. 

•Vojaška strategija/doktrina.

6. Obrambno/varnostno osebje

•Pravica do odobritve/zavrnitve kadrovskega načrta. 

•Pravica do določitve zgornje meje zaposlovanja. 

•Pravica do odobritve/zavrnitve ali pravica do posvetovanja glede imenovanja na 

najvišje vojaške funkcije (npr. načelnik generalštaba)” (Born. 2003:76).

Glede na to, da se večji del parlamentarnega nadzora vrši prek delovnih teles, zlasti prek 

odbora za obrambo, si oglejmo ključna področja, na katere se ta nadzor nanaša:

•na področje varnostne politike (v tem okviru odbor preučuje in poroča o političnih 
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pobudah ministrstva za obrambo, občasno preverja obrambnega ministra pri izvajanju 

njegovih političnih odgovornosti, preverja skladnost delovanja obrambnega ministra 

z zakonodajo na področju svobode obveščanja in kakovost njegovega poročanja 

parlamentu, preučuje peticije in pritožbe vojaškega osebja in civilnega prebivalstva v 

zvezi z varnostnim sektorjem);

•na zakonodajno področje (odbor obravnava predloge zakonov in o njih poroča, 

obravnava mednarodne ali regionalne pogodbe in ureditve iz pristojnosti ministrstva 

za obrambo, daje zakonodajno pobudo in lahko zahteva, da minister predlaga nov 

zakon, ali pa zakon pripravi odbor sam);

•na področje porabe (odbor obravnava in poroča o proračunu in letni porabi ministrstva 

za obrambo, obravnava dopolnitve proračuna, ki jih predlaga ministrstvo za obrambo, 

in poroča parlamentu, kadar je potrebna nadaljnja obravnava, od pristojnih organov 

zahteva izvedbo revizije);

•na področje vodenja in upravljanja (odbor obravnava in poroča o pomembnejših 

imenovanjih, o katerih odločijo ustrezni izvršilni organi - vodilni vojaški poveljniki, 

vodilni državni uslužbenci, obravnava notranjo organizacijo obrambnega sektorja, 

opozarja parlament na morebitne nepravilnosti (Report of the hansard Society 

commission on Parliamentary Scrutiny v Born, 2003:87).

O tem, katere mehanizme nadzora posamezne države uporabljajo, bo več govora v 

nadaljevanju v tretjem poglavju.

III. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE PARLAMENTARNEGA   
 NADZORA V NEKATERIH DRŽAVAH ČLANICAH NATO

Za ustrezen parlamentarni nadzor nad varnostnim - obrambnim sektorjem morajo biti 

z vidika učinkovitosti izpolnjeni določeni pogoji. Na primer, ustavni in zakonski temelji 

v posamezni državi. Na splošno večina ustav po posameznih državah določa, da je za 

varnostne službe pristojna izvršilna veja oblasti (predsednik države, predsednik vlade, 

obrambni minister) in da je izvršilna veja oblasti odgovorna parlamentu. Pristojnosti, ki 

izhajajo iz ustav, so običajno konkretizirane v zakonih in v poslovnikih (parlamentov). 

Seveda so pomembi tudi drugi dejavniki oziroma mehanizmi, na primer praksa, ki se 

izoblikuje v posamezni državi, obveščenost, strokovno znanje in druge neformalne 

metode ipd. (Born, 2003).

V nadaljevanju prikazujemo različne elemente oziroma ureditve parlamentarnega 



72

nadzora nad varnostnim - obrambnim sektorjem, in sicer v naslednjih državah članicah 

NATO: Belgija, francija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska 

in Velika Britanija. 

3.1 Kraljevina Belgija

Ustava v 167. členu določa, da je poveljnik oboroženih sil kralj Albert II. Kralj odloča tudi 

o vojni in o premirju ter podeljuje vojaške čine (The Belgian constitution, 1999). 

Kralj imenuje vlado in ministre ter podpisuje mirovne in druge sporazume, za vsako 

odločitev mora pridobiti soglasje parlamenta ali ministrov 8.

V belgijski ustavi je mogoče zaslediti kar nekaj načel, ki se nanašajo na vojaške enote in 

oboroževanje ter predstavljajo izhodišča za nadaljnje zakonsko urejanje. 

V belgijskem parlamentu uporabljajo v glavnem enake nadzorne mehanizme nad 

delom vlade kot v drugih demokratičnih parlamentih. Omenimo jih le na splošno: 

zaslišanja na odborih, ustna in pisna vprašanja poslancev, vladna poročila parlamentu, 

glasovanje o zaupnici, obtožba vlade in druga (Parliamentary oversight, spletna stran). 

Poleg tega parlament spremlja spoštovanje - izvajanje zakonodaje s strani vlade, potrjuje 

mednarodne sporazume, sprejema ustrezno zakonodajo skupaj z zakoni o vojaških 

programih in proračun (Gradivo mO, 2006).

Pomembnejši del nadzora (tudi nad vojaškimi zadevami) poteka prek delovnih teles. 

To ne preseneča, saj  se večina zakonodajnega dela opravi prav v odborih. Nadzor nad 

delom vlade odbori izvajajo na primer tako, da od vlade zahtevajo pojasnila, odbori lahko 

organizirajo zaslišanja ali sestanke, da bi o zadevi informirali tudi druge člane. Zahtevajo 

lahko tudi prisotnost ministra na odboru. Ustanovijo lahko naslednje vrste odborov:

•stalne odbore, ki so v glavnem oblikovani za enaka področja kot so ustanovljena 

ministrstva (teh je devet, sem sodi tudi odbor za obrambo),

•začasne odbore, ki se ustanovijo za obravnavo določenih zakonov,

•posebne odbore (na primer za peticije, za naturalizacijo), 

•svetovalne odbore, ki se ukvarjajo s specifičnim področjem (na primer odbor za 

evropske zadeve),

•preiskovalne odbore (na primer za preiskovanje o drogah).

V stalnih in posebnih odborih je 17 članov, v ostalih pa sestava po številu članov variira, 

politična sestava pa je proporcionalna. Odbore vodijo predsedniki iz različnih strank.

8  Gradivo ministrstva za obrambo, v nadaljevanju Gradivo mO, 2006. 
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V praksi številne odbore vodijo člani opozicije.V tem mandatnem obdobju vodi odbor 

za obrambo poslanec vladajoče koalicije (Information Sheet).

V predstavniškem domu se s t.i. vojaškimi zadevami ukvarjata dva odbora. To sta: Odbor 

za obrambo, ki je stalen odbor in deluje po enakih pravilih kot ostali stalni odbori, in pa 

“ad hoc” Odbor za nabavo vojaške opreme. Oglejmo si njune ključne pristojnosti.

Odbor za obrambo je stalno delovno telo, njegove pristojnosti so določene s statutom: 

razpravlja in glasuje o projektih in zakonih s svojega področja, se izreka o peticijah, 

sodeluje pri reševanju političnih in administrativnih problemov,  predlaga izvedbo 

razprave na plenumu itd. (Gradivo mO, 2006). 

med njegove pristojnosti sodi tudi:

•obravnava letnega proračuna za obrambo,

•letna odobritev vojaških kvot,

•statut vojaškega osebja,

•disciplinski zakon v armadi,

•vprašanje uporabe jezikov v vojski,

•vojaška obveščevalna služba,

•dezertacije,

•napoved vojne, ki sicer ni v pristojnosti parlamenta, vendar mora biti o njej obveščen 

(Zobavnik, 2001 in spletna stran IPU: Parliamentary oversight).

Najbolj aktualna vprašanja pri razpravi odbora je prihodnost vojske v luči razvoja 

evropske obrambne politike. Glede vključevanja armade v mirovne operacije v okviru 

mednarodnega vojaškega sodelovanja sicer  parlament ne daje predhodnega soglasja9, je 

pa vlada odgovorna parlamentu za način delovanja v teh operacijah. Obstajajo predlogi, 

da bi parlament moral predhodno odobriti mirovne operacije (Zobavnik, 2000 in spletna 

stran IPU: Parliamentary oversight).

»Ad hoc« Odbor za nabavo vojaške opreme je bil  ustanovljen leta 1997 kot zaključek 

preiskovalnega odbora glede nabave vojaške opreme v letih 1994-1995. cilj tega odbora je 

bil uveljavitev parlamentarnega nadzora nad postopkom za nakup vojaške opreme - tudi 

z ekonomskega vidika. minister za obrambo je ta odbor dolžan obvestiti o nameravanih 

nakupih, ki presegajo več kot 1.487.000 evrov. Odbor lahko sklene, da bo pregledal 

gradiva pred dokončno odločitvijo o nakupu. Pri delu mu pomagata dva strokovnjaka

9  Parlament lahko zahteva le pojasnila od premiera oziroma ministra za obrambo (Gradivo mO, 2006).
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 iz računskega sodišča. Ti postopki so določeni v protokolu, ki ga je sklenilo ministrstvo 

za obrambo, ministrstvo za gospodarstvo in predsednik parlamenta (Zobavnik, 2001 in 

spletna stran IPU: Parliamentary oversight).

Omenimo še nadzor glede transferja orožja. Leta 1991 je bil sprejet zakon, po katerem 

mora vlada parlamentu enkrat letno poročati o transferjih orožja (Born, 2003).

Vlada ima na področju nacionalne obrambe naslednje pristojnosti: odgovorna je 

za izvrševanje politike nacionalne obrambe in za upravljanje z oboroženimi silami, 

predlaga odločitve kralju v sprejem, pogaja se o sklenitvi in spremembi mednarodnih 

sporazumov in potrjuje tiste, ki niso v pristojnosti parlamenta, odloča o civilni in vojaški 

mobilizaciji ter predlaga zakonske akte in sprejema ustrezne podzakonske akte. Vlada 

svojih stališč oziroma odločitev, s katerimi zastopa državo pred organi zveze NATO, ni 

dolžna predhodno preveriti v parlamentu (Gradivo mO, 2006).

Premier je politično odgovoren za vodenje politike nacionalne obrambe, skupaj z 

ministrom za obrambo vladi predlaga v potrditev opredelitve strateških konceptov 

nacionalne obrambe in predloge za imenovanje načelnika generalštaba oboroženih 

sil10 ter usmerja delo ostalih ministrov (Gradivo mO, 2006).

minister za obrambo je politično odgovoren za pripravo in izvrševanje vojaške komponente 

politike nacionalne obrambe, odgovoren je za upravljanje z oboroženimi silami in za 

ustrezno pripravljenost vojaških sredstev. minister koordinira in usmerja aktivnosti v zvezi 

z izpolnjevanjem mednarodnih sporazumov in odnose z obrambnimi ministrstvi drugih 

držav oziroma mednarodnimi organizacijami obrambnega značaja (Gradivo mO, 2006).

3.2 Francija 

Predsednik republike ima po ustavi določene pristojnosti v povezavi z nadzorom nad 

vlado oziroma oboroženimi silami. Ustava v 8. členu določa, da predsednik republike 

imenuje in razrešuje predsednika vlade. Na predlog predsednika vlade (premiera), pa 

lahko imenuje in razrešuje ostale člane vlade. V skladu s 15. členom ustave je predsednik 

republike vrhovni poveljnik oboroženih sil in predseduje najvišjim odborom in 

komitejem nacionalne obrambe. Šestnajsti člen ustave določa, da v primeru resne

10  Načelnik generalštaba je glavni vojaški svetovalec kralja in ministra za obrambo ter najvišji poveljnik v vojaški 

hierarhiji oboroženih sil. Je tudi kraljevi pribočnik (Gradivo mZO, 2006).
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grožnje predsednik republike (v skladu z okoliščinami) sprejme ustrezne ukrepe, po 

formalnem posvetovanju s premierom, predsednikom narodne skupščine in ustavnim 

svetom (Constitutional Council). Predsednik republike predseduje vladi, ko obravnava 

zadeve nacionalne obrambe. Vladi za zaprtimi vrati svetuje glede politike nacionalne 

obrambe, na predlog vlade in z odobritvijo parlamenta napoveduje vojno, sklepa 

mirovne sporazume, na predlog vlade imenuje načelnika obrambnega štaba oboroženih 

sil in imenuje vse generale, admirale in v določenih primerih lahko razglasi izredno 

oziroma vojno stanje, podpisuje in razglaša zakone ter ratificira mednarodne sporazume 

(Gradivo mO, 2006).

Tako kot v drugih parlamentih je tudi v francoski narodni skupščini zagotovljen nadzor 

nad delom vlade z naslednjimi elementi: vprašanja vladi in ministrom (tako pisna kot 

ustna vprašanja poslancev), komuniciranje oziroma sodelovanje z vlado, nadzor preko 

delovnih teles, glasovanje o nezaupnici, razprava in glasovanje o proračunu, razprava o 

programu vlade in podobno (spletna stran francoskega parlamenta).

Parlament (narodna skupščina in senat) spremlja spoštovanje zakonodaje s strani vlade, 

potrjuje mednarodne sporazume, sprejema ustrezno zakonodajo (zakoni, ki urejajo 

vojaške programe, proračun), predsednika republike pooblasti za napoved vojne ali 

sklenitev mirovnega sporazuma (Gradivo mO, 2006).

Posebnega pomena je vloga delovnih teles, ki imajo poleg zakonodajne funkcije tudi 

pristojnosti pri nadzoru vlade. Odbori lahko organizirajo zaslišanja o določenih zadevah, 

vlado pa lahko nadzirajo tudi z drugimi sredstvi. Narodna skupščina lahko ustanovi tudi 

preiskovalne odbore. 

Splošne pristojnosti stalnih parlamentarnih odborov, kamor sodi tudi Odbor za nacionalno 

obrambo in oborožene sile, so določene v poslovniku (iz leta 1958 oziroma 2005,) in so 

naslednje: razprava in glasovanje o projektih in zakonih s svojega področja, spremljanje in 

ocenjevanje sodelovanja francije v procesu izgradnje EU, izrekanje o peticijah, sodelovanje pri 

reševanju političnih in administrativnih problemov s svojega področja, ocenjevanje, ali vlada 

spoštuje zakone in resolucije, predlog za izvedbo razprave o zadevi s svojega področja. 

med njegove pristojnosti pa sodijo še naslednje  naloge:11

•splošna organizacija obrambe, 

•politika obrambe, sodelovanja in pomoči na vojaškem področju, 

11  Te naloge določa poslovnik odbora.
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•dolgoročni programi oboroženih sil,

•letalska, mornariška in oborožitvena industrija,

•vojaški objekti in skladišča oborožitve in streliva, 

•služba v oboroženih silah, nabor,

•civilni in vojaški kadri v oboroženih silah, žandarmeriji in vojaškem pravosodju (Gradivo 

mO, 2006).

S sklepom o ustanovitvi odbora se lahko določi dodatne pristojnosti. Članstvo v delovnih 

telesih je odvisno od števila članov v posameznih strankah v parlamentu - proporcionalno 

načelo oziroma je določeno s poslovnikom. Število poslancev v odboru za obrambo 

je omejeno na eno osmino vseh poslancev (Zobavnik, 2000). V tekočem mandatnem 

obdobju vodi odbor poslanec vladajoče stranke, ki ima večino v odboru. Od treh 

podpredsednikov je eden član opozicije (Gradivo mO, 2006).

V nadaljevanju si oglejmo še pristojnosti, ki jih ima odbor z vidika nadzora nad 

pridobivanjem vojaške opreme:

•odbor lahko organizira pričevanja glede politike oboroževanja in uporabe vojaških 

sistemov, ki se jih poleg ministra za obrambo in predsednika republike udeležujejo 

tudi direktor centralne administracije ministrstva za obrambo, splošni pooblaščenec 

za oboroževanje, predstavniki združenj nekdanjih  vojaških oseb ali sindikata civilnega 

osebja, proizvajalci orožja, letalstva in vesoljskih sredstev;

•v okviru nadzorne funkcije nad delom vlade lahko odbor pripravi in objavi poročila, 

s katerimi informira narodno skupščino o določenih temah. Poročila pripravijo 

posamezniki ali večina članov odbora. Poročevalci se srečujejo tudi z najbolj odgovornimi 

za obrambo države, obiskujejo ustanove industrijskih proizvajalcev orožja in oborožene 

sile doma oziroma tudi v tuji državi, kjer francoske oborožene sile delujejo;

•za proračun je sicer pristojen Odbor za finance, vendar Odbor za obrambo daje svoja 

mnenja glede kreditov, ki vplivajo na vojsko kot celoto in ločeno po rodovih (kopenska, 

zračna, pomorska, žandermarija) ali po različnih področjih (vesoljsko, nuklearno). 

Odbor daje tudi mnenje k spremembam proračuna med njegovim izvajanjem in 

na zaključni račun proračuna ministrstva za obrambo. Različna mnenja pripravlja 

član odbora - poročevalec, ki je določen vsako leto. To mu omogoča, da lahko sledi 

aktivnostim na svojem področju skozi vse leto;

•posebno priložnost za pomembno delo in plodno razpravo med parlamentom in 

vlado pa tudi med različnimi političnimi strankami v parlamentu (znotraj Odbora za 

obrambo) nudi razprava o zakonu o programiranju nabave oborožitve, ki se pripravlja 

povprečno za štiri ali pet let. Ko vlada vloži ta predlog zakona, je imenovan poročevalec; 
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pogosto je to predsednik Odbora za obrambo. S tem se začne preučevanje, sledijo predlogi 

sprememb na odboru. O teh kasneje odloči (jih sprejme) še parlament (Zobavnik, 2000).

Parlament oziroma Odbor za obrambo spremljata izvajanje ustrezne zakonodaje. Na 

primer pri izvajanju vojaških investicijskih programov mora vlada vsako leto parlamentu 

posredovati poročilo o izvanju le-teh. To vsebuje tudi podrobnosti o porabljenih 

finančnih sredstvih za posamezne programe in o sklenjenih pogodbah v preteklem 

letu ter bodočih posledicah. minister za obrambo letno obvešča parlament o izvrševanju 

vseh programov in o izvozih obrožitvene opreme (Gradivo mZO, 2006). 

Glede izvoza orožja je mogoče zaslediti zahteve parlamenta “naj v svojem letnem poročilu 

pojasni in predloži več podrobnosti, na primer vključitev informacij o orožju malega kalibra, 

policijski in varnostni opremi, opremi za dvojno uporabo in o vsem vojaškem sodelovanju. 

Poleg tega bi moralo biti v parlamentu več razprav o poročilu.” (Born, 2003:176)

Na imenovanje vojaških poveljnikov oziroma oseb parlament nima vpliva. Glede 

pošiljanja vojaških enot na mirovne in druge operacije  lahko parlament zahteva le 

pojasnila premiera oziroma ministra za obrambo. 

Vlada ima na področju nacionalne obrambe naslednje pristojnosti: odgovorna je 

za izvrševanje politike nacionalne obrambe in za upravljanje z oboroženimi silami, 

predlaga odločitve predsedniku republike v sprejem, pogaja se o sklenitvi in spremembi 

mednarodnih sporazumov in potrjuje tiste, ki niso v pristojnosti parlamenta, odloča o 

civilni in vojaški mobilizaciji, razglaša izredne razmere, ki so krajše od 12 dni (daljše 

le parlament) in predlaga zakonske akte ter sprejema podzakonske akte. Svojih stališč 

oziroma odločitev, s katerimi zastopa državo pred političnimi organi in odbori zveze 

NATO, ni dolžna predhodno preveriti v parlamentu. francija velja za posebnost, saj: “je 

članica zveze NATO samo na političnem nivoju in sodeluje v delu odborov NATO, ni pa 

del integrirane vojaške strukture, čeprav ima svoja predstavništva v najpomembnejših 

vojaških poveljstvih” (Gradivo mO, 2006:4/17).

Premier je politično odgovoren za vodenje politike nacionalne obrambe, sodeluje pri 

delu Sveta za nacionalno obrambo (to je posvetovalni organ, ki ga vodi predsednik 

republike za zadeve s področja obrambe, organizacije, delovanja in discipline oboroženih 

sil). Skupaj z ministrom za obrambo vladi predlaga v potrditev opredelitve strateških 

konceptov nacionalne obrambe in predloge za imenovanje načelnika Obrambnega 

štaba oboroženih sil in načelnike zvrsti. Predsednika republike obvešča o izvrševanju 

politike nacionalne obrambe ter usmerja delo ostalih ministrov (Gradivo mO, 2006). 
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minister za obrambo je politično odgovoren za pripravo in izvrševanje vojaške komponente 

politike nacionalne obrambe, odgovoren je za upravljanje z oboroženimi silami in za 

ustrezno pripravljenost vojaških sredstev. minister koordinira in usmerja aktivnosti v 

zvezi z izpolnjevanjem mednarodnih sporazumov in odnose z obrambnimi ministrstvi 

drugih držav oziroma mednarodnimi organizacijami obrambnega značaja (pri tem ne 

omejuje pristojnosti ministra za zunanje zadeve). V pomoč so mu posvetovalni odbori. Za 

delovanje žandarmerije zagotavlja nabor, kadrovsko politiko, opremljenost, izurjenost.

Načelnik Obrambnega štaba oboroženih sil je glavni vojaški svetovalec predsednika 

republike, najvišji poveljnik v vojaški hierarhiji oboroženih sil. Odgovoren je za vodenje in 

pripravljenost oboroženih sil, za vojaške operacije izven francoskega ozemlja, odgovoren 

je tudi za organizacijo dolgoročnega razvoja oboroženih sil, pri čemer mu pomagajo 

načelniki generalštabov zvrsti. 

Parlament ima po eni strani kar precej pristojnosti, nenazadnje odloča tudi o  vojnem 

stanju  (35. člen ustave), po drugi strani pa ne moremo reči, da neposredno sodeluje 

pri vodenju nacionalne obrambne politike. To sodi bolj v izvršilno vejo oblasti. hkrati 

pa parlament določa okvire njene politike, financiranje in nadzira vladno izvajanje 

obrambne politike. Nadzor se izraža npr. v postavljanje vprašanj, odvisen je od informacij 

Odbora za obrambo in Odbora za finance. Ta dva odbora pomembno vplivata na izvajanje 

obrambne politike (spletna stran IPU: Parliamentary oversight).

3.3 Veliko vojvodstvo Luksemburg12

Veliki nadvojvoda henri izvršuje dolžnosti in pravice vrhovnega poveljnika oboroženih sil, 

ob svetovanju vlade odloča glede politike nacionalne obrambe, ob odobritvi parlamenta 

napoveduje vojno, sklepa mirovne sporazume, imenuje načelnika Generalštaba 

oboroženih sil in ima čin generala.13

Vloga parlamenta pri nadzoru nad oboroženimi silami se kaže preko spremljanja, ali 

vlada izvaja ustrezno zakonodajo. Parlament sprejema tudi zakone, ki urejajo vojaške 

programe in proračun. Vlada mora vsako leto parlamentu posredovati poročilo o

12  V celoti povzeto po gradivu ministrstva za obrambo RS, 2006.

13  Načelnik generalštaba oboroženih sil je glavni vojaški svetovalec velikega nadvojvode in ministra za obrambo ter 

najvišji poveljnik v vojaški hierarhiji znotraj oboroženih sil.
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izvajanju vojaških investicijskih programov. Ti med drugim vsebujejo podrobnosti o 

potrošenih finančnih sredstvih za posamezne programe in o sklenjenih pogodbah v 

preteklem letu ter njihovih posledicah v bodoče. minister za obrambo letno obvešča 

parlament o izvrševanju programov. 

Na imenovanje vojaških poveljnikov oziroma oseb parlament nima vpliva. Glede 

pošiljanja vojaških enot na mirovne in druge operacije lahko parlament zahteva le 

pojasnila premiera ali ministra za obrambo.

V Luksemburgu nimajo posebnega odbora za obrambo pač pa Komisijo za zunanje in evropske 

zadeve, obrambo, sodelovanje in emigracijsko politiko, ki ima naslednje pristojnosti:

•razpravlja in glasuje o projektih in zakonskih predlogih s svojega področja,

•spremlja in ocenjuje sodelovanje Luksemburga v procesu izgradnje EU,

•se izreka o peticijah iz svojega področja in sodeluje pri reševanju političnih in 

administrativnih problemov s svojega področja,

•ocenjuje spoštovanje resolucij in zakonov vlade,

•predlaga razpravo o zadevi s svojega področja na plenarnem zasedanju.

Komisija šteje 15 članov, vodi jo poslanec socialistične stranke, podpredsednika sta iz 

dveh drugih strank. 

Vlado imenuje veliki nadvojvoda. Odgovorna je za izvrševanje politike nacionalne 

obrambe in za upravljanje z oboroženimi islami. Vlada sprejema odločitve o civilni in 

vojaški mobilizaciji ter predlaga zakonske akte in sprejema podzakonske akte. Svojih 

odločitev oziroma stališč, s katerimi zastopa državo pred organi zveze NATO, ni dolžna 

predhodno preveriti v parlamentu.

Premier je politično odgovoren za vodenje politike nacionalne obrambe. Skupaj z 

ministrom za obrambo predlaga vladi v potrditev opredelitve strateških konceptov 

nacionalne obrambe. Usmerja tudi delo ostalih ministrov.

minister za obrambo je politično odgovoren za pripravo in izvrševanje vojaške  

komponente politike nacionalne obrambe, odgovoren je za upravljanje z oboroženimi 

silami in za ustrezno pripravljenost vojaških sredstev. minister koordinira in usmerja 

aktivnosti v zvezi z izpolnjevanjem mednarodnih sporazumov in odnose z obrambnimi 

ministrstvi drugih držav oziroma mednarodnimi organizacijami obrambnega značaja. 

Ostali ministri so odgovorni za izvrševanje nevojaških komponent politike nacionalne 

obrambe.
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3.4 Nizozemska14

Kraljica Beatrix med drugim izvršuje tudi dolžnosti in pravice vrhovnega poveljnika 

oboroženih sil. Poleg tega ima še naslednje pristojnosti:

•predseduje svetu za nacionalno obrambo15

•na predlog vlade in z odobritvijo parlamenta napoveduje vojno, 

•sklepa mirovne sporazume, 

•na predlog vlade imenuje načelnika Obrambnega štaba oboroženih sil in vse 

generale,

•podpisuje in razglaša zakone ter ratificira mednarodne sporazume.

Komisija za nacionalno obrambo je stalno delovno telo parlamenta. Splošne pristojnosti 

komisije opredeljuje poslovnik:

•razpravlja in glasuje o projektih in zakonskih predlogih iz svojega področja,

•spremlja in ocenjuje sodelovanje Kraljevine Nizozemske v procesu izgradnje EU,

•se izreka o peticijah iz svojega področja in sodeluje pri reševanju političnih in 

administrativnih problemov s svojega področja,

•ocenjuje spoštovanje resolucij in zakonov,

•predlaga izvedbo razprave o zadevi iz svojega področja na plenarnem zasedanju.

Komisijo vodi v tem mandatnem obdobju poslanka vladajoče koalicije. Komisija šteje 

27 članov in 25 nadomestnih članov. 

Parlament sprejema ustrezno zakonodajo - zakone, ki urejajo vojaške programe, proračun. 

Prav tako parlament oziroma komisija spremlja izvajanje ustrezne zakonodaje. minister 

za obrambo letno obvešča parlament o izvrševanju vseh programov. Parlament ne vpliva 

na imenovanje vojaških poveljnikov oziroma oseb. Glede pošiljanja vojaških enot na 

mirovne ali druge operacije lahko parlament zahteva le pojasnila od premiera oziroma 

ministra za obrambo.

Vlada je odgovorna za izvrševanje politike nacionalne obrambe in za upravljanje z 

oboroženimi silami, pogaja se o sklenitvi in spremembi mednarodnih sporazumov, 

potrjuje mednarodne sporazume, ki niso v pristojnosti parlamenta, sprejema odločitve o 

14  V celoti povzeto po gradivu ministrstva za obrambo RS, 2006.

15  Svet za nacionalno obrambo je posvetovalni organ za zadeve s področja obrambe ter organizacije, delovanja in 

discipline oboroženih sil.
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civilni in vojaški mobilizaciji ter predlaga zakonske akte in sprejema ustrezne podzakonske 

akte. Svojih odločitev in stališč, s katerimi zastopa državo pred organi zveze NATO, ni 

dolžna predhodno preveriti v parlamentu.

Premier je politično odgovoren za vodenje politike nacionalne obrambe, sodeluje pri delu 

Sveta za nacionalno obrambo. Skupaj z ministrom za obrambo predlaga vladi v potrditev 

opredelitve strateških konceptov nacionalne obrambe. Usmerja tudi delo ostalih ministrov.

minister za obrambo je politično odgovoren za pripravo in izvrševanje vojaške 

komponente politike nacionalne obrambe, odgovoren je za upravljanje z oboroženimi 

silami in za ustrezno pripravljenost vojaških sredstev. minister koordinira in usmerja 

aktivnosti v zvezi z izpolnjevanjem mednarodnih sporazumov in odnose z obrambnimi 

ministrstvi drugih držav oziroma mednarodnimi organizacijami obrambnega značaja. 

Ostali ministri so odgovorni za izvrševanje nevojaških komponent politike nacionalne 

obrambe.

Načelnik obrambnega štaba oboroženih sil je glavni vojaški svetovalec ministra za 

obrambo in najvišji poveljnik v hierarhiji oboroženih sil. Odgovoren je za vse operacije 

na teritoriju kot tudi izven ozemlja kraljevine (od leta 2005 ima naziv načelnik obrambe 

- Chief of Defence).

3.5  Zvezna republika Nemčija

Predsednik države ima v skladu z ustavo določene pristojnosti na področju obrambnih 

sil. Je vrhovni poveljnik oboroženih sil v izrednih razmerah. Izredne razmere pa razglasi 

parlament. Imenuje častnike in podčastnike v oboroženih silah (60. člen ustave). V 

obdobju miru pa je minister za obrambo najvišji predstavnik zvezne armade in ministrstva, 

pristojen je za celotno vodenje in razvoj oboroženih sil. Poveljnika oboroženih sil sta 

odgovorna Bundestagu (poslanski zbornici nemškega zveznega parlamenta). Bundestag 

je v skladu z zvezno ustavo zadolžen za politični nadzor nad oboroženimi silami. 

Glede nadzora je zlasti pomembna pravica Bundestaga, da odobri sodelovanje vojaških 

enot v vojaških operacijah. Napotitev pripadnikov zvezne armade v mirovne misije 

parlament odobri na predlog vlade in to ne glede na to, za kakšne vrste misije gre 

(opazovalna ali druga). Bundestag določa tudi število vojaškega in civilnega osebja 

v obrambnem sektorju, določa organizacijo oboroženih sil, odobrava sredstva za 

obrambne potrebe itd. Poleg tega odloča tudi o drugih vidikih obrambne in varnostne 
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politike (npr. o dolžini trajanja vojaškega roka).

Parlament nadzira rabo javnih sredstev. Odbor za proračun v okviru sprejemanja zveznega 

prorčuna potrjuje tudi obrambnega. Odloke tega odbora mora potrditi Bundestag v 

okviru svojih rednih sej (Grizold v Stergar, 2003).

Parlamentarni nadzor bomo podrobneje predstavili v treh delih. Opredeljujemo pomen 

in pristojnosti Odbora za obrambo in vlogo Odbora za proračun ter poseben institut 

nadzora, to je parlamentarni pooblaščenec za  oborožene sile. 

Pomemben del nadzora se vrši prek Odbora za obrambo, ki je stalno delovno telo, 

ustanovljeno z namenom proučevanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na obrambno in 

varnostno politiko. Njegova pooblastila so precejšnja: proučuje in razpravlja o vseh 

vprašanjih vezanih na obrambno politiko, od življenjskih pogojev vojakov do političnih 

odločitev, ki se nanašajo na zvezo Nato. Odbor lahko kadarkoli sproži preiskavo 

o vprašanju, ki se nanaša na področje njegovega dela. Ukvarja se zlasti z obrambno 

politiko in zadevami iz pristojnosti ministrstva za obrambo in zvezno vojsko. Področje 

njegovega dela se pogosto prekriva s področjem dela Odbora za zunanje zadeve, kar se 

kaže v njunem tesnem sodelovanju. Včasih imata tudi skupne seje. Da Odbor za obrambo 

zavzema posebno mesto, se kaže predvsem na tri načine:

•je eden izmed štirih odborov, ki morajo biti nujno ustanovljeni,

•poleg odbora za zunanje zadeve je edini tako imenovani zaprti odbor. To pomeni, da 

lahko na sejah sodelujejo le člani odbora, njihovi namestniki, predsedniki poslanskih 

skupin, predsednik Bundestaga, parlamentarni inšpektor in  pooblaščenci ministrstva 

za obrambo in zvezne vlade,

•je edini odbor, ki se lahko v skladu s 45a. členom ustave sam preoblikuje v preiskovalno 

delovno telo na predlog Ľ svojih članov (za ostala  delovna telesa je  potrebna odločitev 

Bundestaga). Pomen preiskovalnih delovnih teles je v tem, da so to najmočnejši elementi 

parlamentarnega nadzora nad vlado (Vuk, 2001). 

Odbor za obrambo lahko ustanavlja pododbore in delovne skupine z namenom večje 

učunkovitosti delovanja.16  Odbor pripravlja dopolnitve k zakonom in podzakonskim aktom 

za področje obrambe in v  zadevah, ki jim jih dodeli parlament. Če je za neko zadevo 

16  Na primer v 13. mandatnem obdobju je bil ustanovljen pododbor za vprašanje oboroženih sil v novih zveznih 

deželah. Ta pododbor se je ukvarjal predvsem z vzpostavljanjem zvezne vojske v deželah bivše Nemške demokratične 

republike, ki je bila v preteklosti del Varšavskega pakta. V tistem času je bila oblikovana tudi  skupina poročevalcev 

glede prihodnosti zračne obrambe, ki je to vprašanje proučila za odbor  (gl. Vuk, 2001). 
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pristojnih več delovnih teles, lahko odbor zavzame svoje stališče ali pa prevzame vlogo

matičnega odbora. Če se odloči za slednje, mora v svoje poročilo vključiti tudi stališča 

vseh ostalih odborov in pripraviti skupno poročilo za plenarno zasedanje (Vuk, 2001).

Odbor za obrambo se ukvarja predvsem s področjem varnosti, nadzira zvezno 

ministrstvo za obrambo in oborožene sile, teritorialne uprave in aspekte mednarodne 

varnostne politike, tesno sodeluje s pooblaščencem. Osnovna področja nadzora Odbora 

za obrambo so naslednja:

•“posvetovanje o letnem obrambnem proračunu zveznega ministrstva, pri čemer lahko 

člani odbora podajo različna priporočila,

•preverjanje operacij zvezne vojske,

•področja vojaške politike,

•preverjanje položaja v področju operaciji zvezne vojske, 

•preverjanje posledic operacij v tujini na stanje Zvezne vojske,

•nadzor strukturnih reform Zvezne vojske,

•preverjanje racionalizacije in privatizacije v Zvezni nemški vojski v okviru celotnega 

sklopa inovacij in investicij v Bw,17

•nadzor nad konceptom oborožitve in materiala za oborožene sile prihodnosti,

•nadzor velikih oborožitvenih projektov (NH-90, taktični obrambni sistem zračne 

obrambe, MEADS, korvete 130, transportna letala A-401, novi oklepni transporter, 

rakete IRIS-T, rakete srednjega dosega METEOR in velikega dosega TAURUS),

•položaj in stanje nemške vojaške industrije,

•nova izdaja centralnega predpisa političnega izobraževanja,

•letno posvetovanje o poročilu pooblaščenca za obrambno-vojaška vprašanja,

•posvetovanje o zakonu o izvrševanju obrambnega proračuna” (Gradivo mO, 

2006:13/17).

Odbor za obrambo ima pododbor, ki se ukvarja predvsem z vprašanji vojske v petih novih 

zveznih deželah - plačilni sistem, oskrba vojakov, (gl. opombo št. 15, Gradivo mO, 2006).

V ospredju dela Odbora za obrambo je parlamentarna kontrola nad ministrstvom za 

obrambo (nadzorna funkcija) in s tem tudi nad oboroženimi silami ter vključevanjem 

zvezne vojske v mednarodne operacije. Odbor za obrambo je zadolžen za to, da je vsako 

sodelovanje nemških vojakov v mednarodnih akcijah v skladu z navodili parlamenta.

 
17  Nem. Bundeswehr: zvezna vojska



84

Sem sodijo tudi redne inšpekcije članov Odbora za obrambo v države, kjer se nahajajo 

nemški vojaki (Vuk, 2001).

 

Vključevanje zvezne vojske v Nato intenzivno zaposluje Odbor za obrambo, ki s svojimi 

ugotovitvami in priporočili redno seznanja zvezno vlado. Z njimi odbor usmerja politiko 

ministrstva za obrambo na področju Nato (Vuk, 2001:58).

Drugo delovno telo, ki ima precejšen vpliv na področju obrambe, je delovno telo 

za proračun, ki v okviru procesa sprejemanja zveznega proračuna sprejme tudi 

obrambnega. Odločitev tega delovnega telesa mora potrditi tudi Bundestag na svojem 

rednem plenarnem zasedanju. Posebnega pomena so letna skupna posvetovanja Odbora 

za obrambo z Odborom za proračun. Odbor za proračun se ukvarja s posameznimi 

proračunskimi postavkami zvezne vojske. ministrstvo za obrambo mu mora predložiti 

posamezne finančne načrte v presojo; predložiti mora predvsem tiste, ki presegajo 

določeno kvoto in imajo poseben obrambni in vojaški pomen. 

Politična zastopanost v delovnih telesih je odraz strankarske zastopanosti (število 

mandatov) v Bundestagu. Vodstvo delovnih teles se deli glede na to, koliko mandatov 

ima posamezna poslanska skupina, najmočnejša poslanska skupina prva izbira, v 

katerih delovnih telesih bo imela predsedniško mesto. Sledi ji poslanska skupina, ki je 

druga najmočnejša v parlamentu,  in po tem principu  (v skladu s številom mandatov) 

izbirajo še ostale poslanske skupine. Ni posebej določeno, da bi vodilno mesto v 

kateremkoli delovnem telesu pripadlo opoziciji. Razvila pa se je praksa, da Odbor za 

proračun praviloma vodi opozicija, številčna zastopanost pa je sorazmerna mandatom 

v plenumu (gl. Delovna telesa parlamenta). Odbor za obrambo sestavlja 30 članov, vodi 

ga predstavnica koalicijske stranke18 

Poseben - tretji institut, ki deluje v okviru Bundestaga na področju parlamentarnega 

nadzora nad oboroženimi silami, je parlamentarni pooblaščenec za oborožene sile.19   

Da bi Nemčija zagotovila veljavnost ustavnih vrednot, ki postavljajo v ospredje 

posameznika, tudi v oboroženih silah so v ustavo dodali 45.b člen, ki se glasi:  

“… parlamentarni komisar skrbi za zaščito temeljnih pravic pripadnikov oboroženih 

18  Tudi v 14. mandatnem obdobju je bil predsednik iz vrst koalicije, namestnik predsednika pa iz opozicije, v odboru 

je bilo 38 članov (več Vuk, 2001).

19  V strokovni literaturi je mogoče zaslediti različne prevode oziroma poimenovanja tega organa: komisar, 

pooblaščenec, ombudsman.
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sil in zveznemu parlamentu pomaga pri izvajanju parlamentarnega nadzora.”

Podrobnosti v zvezi z izvajanjem tega člena določa Zakon o parlamentarnem komisarju 

za oborožene sile (spletna stran v Born, 2003).

Parlamentarni pooblaščenec je pomožno telo Bundestaga - torej del zakonodajne oblasti. 

Preiskave opravlja po navodilu Bundestaga ali odbora za obrambo, v nekaterih primerih 

pa lahko ukrepa tudi na lastno pobudo (spletna stran v Born 2003). Imenujejo ga člani 

Bundestaga z večino glasov. Njim je tudi odgovoren za svoje delovanje. med njegove 

pristojnosti sodi:

•nadzor nad spoštovanjem načel pravila notranjega vodenja v oboroženih silah, 

•nadzor nad spoštovanjem osnovnih pravic uslužbencev ministrstva za obrambo in 

zvezne vojske. 

Pooblaščenec izvaja nadzor nad ministrstvom za obrambo. Od ministrstva in vseh 

njemu podrejenih agencij in osebja lahko zahteva podatke in dostop do dokumentacije. 

Pooblaščenec lahko brez predhodne najave obišče vsako enoto, agencijo in poveljnika. 

Lahko je prisoten na razpravah disciplinskih vojaških in rednih sodišč in lahko zahteva 

administrativno pomoč od sodišč in oblasti. Bundestag in odbor za obrambo lahko 

pooblaščencu svetujeta proučitev določenega primera. Informacije o delu pooblaščenca 

so zajete v njegovem letnem poročilu parlamentu, ki je dostopno javnosti (Vuk, 2001).

Parlamentarni pooblaščenec za to področje je posebnost nemškega sistema. Pomagal 

naj bi pri zagotavljanju civilnega nadzora nad oboroženimi silami. Njegova odgovornost 

obsega nadzor administracije oboroženih sil in zagotavljanje ustavnih pravic posameznika 

v oboroženih silah. Vsak pripadnik armade ima pravico do peticije - teh je na leto nekaj 

1000 (Stergar, 2003).

Omenimo še vlogo, ki jo ima parlament pri nadzoru nad izvozom orožja. In sicer je bilo 

prvo poročilo o izvozu orožja objavljeno leta 2000. V prihodnosti se pričakuje, da bodo v 

preučevanje naslednjega poročila vključeni naslednji odbori: Odbor za obrambo, Odbor 

za zunanje zadeve, Odbor za trgovino in morda tudi Odbor za človekove pravice. Vloga 

parlamenta pa bo omejena na pregled za nazaj tega, kar izvaža vlada (Born, 2003).

Vlada je pooblaščena za zastopanje države pred organi zveze Nato s stališči, ki jih ni treba 

preveriti v parlamentu, razen za tiste, ki jih določa ustava -  to je sodelovanje nemške 

zvezne vojske v tujini.
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ministrstvo za obrambo je odgovorno za upravljanje oboroženih sil. minister je civilna 

oseba, tretjina zaposlenih na ministrstvu je vojaških oseb (prim. Grizold v Stergar, 2003). 

Glavni inšpektor oboroženih sil je tudi najvišji vojaški predstavnik in vojaški svetovalec 

ministra, katerega položaj je v drugih oboroženih silah enak načelniku generalštaba.20 

Načrtovanje nacionalnega delovanja oboroženih sil, torej operacij, ki ne potekajo v 

okviru NATO, poteka v okviru operativnega direktorata oboroženih sil. Tu sodelujejo 

predstavniki glavnih štabov vseh zvrsti (Stergar, 2003).

3.6 Poljska21

Tudi na Poljskem med utečenimi mehanizmi nadzora nad delom vlade zasledimo ustna 

in pisna vprašanja poslancev, vladna poročila parlamentu, glasovanje o nezaupnici, 

zaslišanja na odborih, ustanovitev preiskovalnih odborov in podobno (spletna stran 

IPU: Parliamentary oversight).

Že iz ustave izhaja (110. člen), da parlament ustanovi stalna delovna telesa. Tako določa tudi 

poslovnik Sejma v 18. členu. Poleg stalnih delovnih teles se lahko ustanovi tudi posebna 

“ad hoc” in preiskovalna delovna telesa. Slednja se oblikujejo za proučitev posebnih 

zadev (zakonski predlog ali zadevo, ki zahteva posebno preiskavo). med ključne naloge 

delovnih  teles sodijo: obravnava predlogov zakonov in resolucij, oblikovanje mnenj; 

razprava o vloženih amandmajih; zbiranje poročil in informacije od vladnih resorjev in 

drugih državnih institucij; analiza aktivnosti posameznih vladnih sektorjev; spremljanje 

implementacije zakonov in resolucij; dajanje mnenj o imenovanju, izvolitvi ali odpoklicu 

posameznih državnih uslužbencev. Delovna telesa imajo tudi z vidika parlamentarnega 

nadzora zelo pomembno vlogo. V skladu z določili poslovnika lahko vsako delovno 

telo zahteva poročila, informacije iz ministrstev, vlade in drugih državnih služb ter 

institucij. Pristojna so tudi za analiziranje aktivnosti posebnih oddelkov vlade in državne 

ekonomije. ministri in druge državne službe morajo posredovati poročila in informacije 

delovnemu telesu, udeležiti se morajo sej delovnih teles, ko se razprava nanaša na 

zadeve iz njihovih pristojnostih. Imajo tudi pravico do nadzora in preiskave nad delom 

podjetij in institucij, ki so pri svojem poslovanju odvisna od državnega proračuna, ter 

drugih podjetij in vladnih institucij. Tako pridobljene informacije se lahko uporabijo za 

oblikovanje mnenj. 

20  Institucije generalštaba v Nemčiji ne poznajo.

21  Povzeto predvsem po mag. Pavel Vuk (2001): Parlamentarna delovna telesa s poudarkom na Odboru za obrambo 

Državnega zbora.
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Delovna telesa lahko v skladu z 38. členom poslovnika ustanovijo tudi pododbore. Po-

dodbor se oblikuje z namenom, da se zakonski predlog podrobneje preuči. Ustanovi se 

lahko stalne in “ad hoc” pododbore. 

V skladu z 19. členom poslovnika se ustanovi najmanj 24 stalnih delovnih teles, od teh je 

17 specializiranih, večfunkcionalnih in pokrivajo specifična področja vladnih resorjev. 

Delovna telesa se  glede na velikost delijo na tri kategorije: velika, srednje velika in ma-

jhna. Odbor za nacionalno obrambo spada v veliko delovno telo. Vsaki poslanski skupini 

se proporcionalno - glede na moč v parlamentu, določi število sedežev v posamezni 

kategoriji delovnih teles. V delovnih telesih se pod vodstvom predsednika in njegovih 

namestnikov opravi večina zakonodajnega dela. formalno so predsedniki delovnih teles 

izvoljeni s strani delovnega telesa, medtem ko so v praksi predsedniška mesta razdeljena 

glede na moč parlamentarnih strank.22

Tako kot za vsa druga delovna telesa poljskega Sejma, veljajo tudi za nacionalni Odbor za 

obrambo pravila, določena v poslovniku Sejma. Pristojnosti odbora se nanašajo na:

•“obrambo države, še posebej v odnosu na aktivnosti oboroženih sil,

•nacionalni sistem teritorialne in civilne obrambe ter delovanje,

•izpolnjevanje dolžnosti na področju krepitve nacionalne obrambe s strani državnih 

institucij in podjetij, neprofitnih organizacij, državljanov kot tudi vojaške industrije.” 

(Vuk, 2001:91).

Po podatkih iz leta 2001 (mandatno obdobje 1997-2001) je bilo v odboru ustanovljenih 

več pododborov, in sicer stalni pododbori za:

•varnost in NATO integracije,

•proračun in finance,

•infrastrukturo in vojaško oskrbo,

•vojaške socialne zadeve

in posebni pododbori,  ustanovljeni za nadzor:

•vladnih zakonskih predlogov o temeljni odgovornosti vojakov v vojaški enoti,

•zakonskih predlogov Senata o neodvisnem varnostnem skladu,

•vladnih zakonskih predlogov o pristojnosti predsednika kot vrhovnega poveljnika 

oboroženih sil,

•vladnih zakonskih predlogov o pravilih vojaških organov,

•zakonskih predlogov ministra za nacionalno obrambo ter amandmajev o splošni 

vojaški dolžnosti,

22 Po podatkih iz leta 2001 (mandatno obdobje 1997-2001) je bil takratni predsednik Odbora za obrambo iz koalicijske 

stranke, v odboru so bili štirje podpredsedniki, skupaj 40 članov.
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•vloženih sprememb k zakonu o upokojitvi profesionalnih vojakov ter oskrbi njihovih 

družin, članov policijskih sil, graničarjev, nacionalnih gasilskih društev, zaporniških 

paznikov in njihovih družin,

•sprememb zakona o vojaški industriji in tehnološki modernizaciji oboroženih sil 

Republike Poljske,

•sprememb zakona o civilnem upravljanju v krizah in v mirnem času,

•vladnega zakonskega predloga o vojaški službi profesionalnih vojakov.

Dnevno delo Odbora za obrambo temelji na spremljanju dokumentov, ki se nanašajo na 

položaj in potrebe nacionalne obrambe. 

Glede proračuna je delo odbora usmerjeno k pripravi oziroma sprejemanju tistega dela 

državnega proračuna za naslednje leto, ki se nanaša na varnost in obrambo, kot tudi k 

spremljanju porabe (Vuk, 2001:92). 

Na sejah odbora so lahko glede na obravnavano tematiko prisotni predstavniki ministrstva 

za nacionalno obrambo, predsednik republike ter predstavnik Urada za nacionalno 

obrambo. Odbor ima tudi zelo dobre stike z izobraževalnimi - akademskimi centri, npr. 

Nacionalno obrambno univerzo in Vojaško tehnično akademijo.

Glede pošiljanja enot v tujino ustava določa, da velja ratificiran mednarodni sporazum 

oziroma to določa zakon (117. člen ustave). 

Pristojnosti predsednika države so določene v ustavi. Po 134. členu ustave je predsednik 

republike vrhovni poveljnik oboroženih sil. V obdobju miru predsednik to funkcijo 

uresničuje prek ministra za obrambo. V obdobju vojne pa za čas trajanja vojne 

imenuje vrhovnega poveljnika oboroženih sil na predlog (on request) premiera. Po 

istem postopku ga lahko tudi razreši. Pristojnosti predsednika glede njegove vloge 

- poveljevanja oboroženim silam, natančneje določa zakon. V primeru resne grožnje 

predsednik države na zahtevo premiera odredi splošno ali delno mobilizacijo (136. člen 

ustave). V njegovi pristojnosti je tudi imenovanje častnikov in poveljnikov posameznih vej 

oboroženih sil (Chief of the General Staff and commanders). Trajanje njihove funkcije in 

postopek opustitve funkcije natančneje določa zakon. Predsednik republike na predlog  

(on request) ministra za obrambo lahko podeli vojaške čine, tako kot določa zakon.
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3.7 Portugalska23

Predsednik republike izvršuje dolžnosti in pravice vrhovnega poveljnika oboroženih 

sil. Predseduje Visokemu svetu za nacionalno obrambo,24 svetuje vladi glede politike 

nacionalne obrambe. Na predlog vlade in z odobritvijo parlamenta (oziroma njegovega 

stalnega delovnega telesa) napoveduje vojno, sklepa mirovne sporazume, na predlog 

vlade imenuje načelnika Generalštaba oboroženih sil in načelnike treh zvrsti oboroženih 

sil. V določenih primerih lahko razglasi izredno oziroma vojno stanje, podpisuje in 

razglaša zakone ter ratificira mednarodne pogodbe.

Parlament oziroma komisija za nacionalno obrambo spremljata spoštovanje zakonodaje 

s strani vlade. Pri izvajanju vojaških investicijskih programov mora vlada vsako leto 

parlamentu posredovati poročilo o izvajanju teh programov. To poročilo vsebuje tudi 

podrobnosti o porabljenih finančnih sredstvih za posamezne programe in o sklenjenih 

pogodbah v preteklem letu in njihovih posledicah v bodoče. minister za obrambo letno 

obvešča parlament o izvrševanju vseh programov. Na imenovanje vojaških poveljnikov 

oziroma oseb parlament nima vpliva.

Parlament poleg spremljanja izvajanja zakonodaje tudi potrjuje mednarodne sporazume, 

spremlja sodelovanje portugalskih oboroženih kontingentov v misijah v tujini (Zakon o 

nacionalni obrambi in oboroženih silah, 1982), sprejema ustrezno zakonodajo (skupaj 

z zakoni, ki urejajo vojaške programe in proračun) ter pooblašča predsednika republike 

za napoved vojne ali sklenitev mirovnega sporazuma. Glede pošiljanja vojaških enot 

na mirovne in druge operacije lahko parlament zahteva le pojasnila premiera oziroma 

ministra za obrambo.

Komisija za nacionalno obrambo v portugalskem parlamentu je stalno delovno telo. 

Splošne pristojnosti so opredeljene s poslovnikom:

•razpravlja in glasuje o projektih in zakonskih predlogih iz svojega področja,

•spremlja in ocenjuje sodelovanje Portugalske v procesu izgradnje EU,

•se izreka o peticijah in sodeluje pri reševanju političnih in administrativnih problemov 

s svojega področja,

•ocenjuje spoštovanje resolucij in zakonov (s strani vlade),

•predlaga izvedbo razprave o zadevi iz svojega področja na plenarnem zasedanju.

23  V celoti povzeto po gradivu ministrstva za obrambo RS, 2006.

24  Visoki vojaški svet je glavni posvetovalni organ ministra za obrambo.
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V sklepu o ustanovitvi komisije se lahko določi tudi dodatne pristojnosti. V tekočem 

mandatnem obdobju vodi komisijo poslanec vladajoče (socialistične) stranke, ki ima v 

komisiji večino članov (14 od 26-ih). 

Vlada je odgovorna za izvrševanje politike nacionalne obrambe in za upravljanje z 

oboroženimi silami, daje tudi soglasja k določenim odločitvam predsednika republike, 

predsedniku predlaga v sprejem odločitve, pogaja se o sklenitvi in spremembi 

mednarodnih sporazumov, jih potrjuje (tiste, ki niso v pristojnosti parlamenta), sprejema 

odločitve o civilni in vojaški mobilizaciji ter predlaga zakonske akte in sprejema ustrezne 

podzakonske akte. Vlada svojih odločitev in stališč, s katerimi zastopa državo pred organi 

zveze NATO, ni dolžna predhodno preveriti v parlamentu.

Premier je politično odgovoren za vodenje politike nacionalne obrambe, sodeluje pri 

delu Visokega sveta za nacionalno obrambo. Skupaj z ministrom za obrambo predlaga 

vladi v potrditev opredelitve strateških konceptov nacionalne obrambe in predloge za 

imenovanje načelnikov Generalštaba oboroženih sil25 in načelnike zvrsti. Predsednika 

republike obvešča o izvrševanju politike nacionalne obrambe in usmerja delo ostalih 

ministrov.

minister za obrambo je politično odgovoren za pripravo in izvrševanje vojaške komponente 

politike nacionalne obrambe in za upravljanje z oboroženimi silami ter ustrezno 

pripravljenost vojaških sredstev. med drugim minister koordinira in usmerja aktivnosti 

v zvezi z izpolnjevanjem mednarodnih sporazumov in odnose z obrambnimi ministrstvi 

drugih držav oziroma mednarodnimi organizacijami obrambnega značaja. Ostali ministri 

so odgovorni za izvrševanje nevojaških komponent politike nacionalne obrambe.

3.8 Italija26

Ustava v 87. členu določa pristojnosti predsednika države, in sicer je vrhovni poveljnik 

oboroženih sil, predseduje vrhovnemu obrambnemu svetu in napove vojno. 

V parlamentu (v poslanski zbornici in senatu) delujeta stalna odbora, ki ju vodita 

predstavnika vladajoče koalicije. Njuno delo ureja poslovnik. Odbora opravljata dve

25  Načelnik generalštaba oboroženih sil je glavni vojaški svetovalec ministra za obrambo in najvišji poveljnik v 

vojaški hierarhiji oboroženih sil.

26  V celoti povzeto po gradivu ministrstva za obrambo, 2006.
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 ključni funkciji: zakonodajno in nadzorstveno (politični nadzor vlade) na tem področju. 

Na takšen način se parlament vključuje v politiko državne varnosti in si prizadeva za 

uresničitev ciljev, kot so: določitev odgovornega za operativnost oboroženih sil, določitev 

ciljev in programov, ki jih je treba uresničiti na obrambnem področju, zagotavljati 

parlamentarni konsenz za vladne odločitve, ki so pomembne za nacionalno varnost, in 

omogočiti, da javnost  prepozna dejavnike, ki so nujni za ohranjanje mednarodnih odnosov. 

V poslanski zbornici ima Odbor za obrambo 45 članov. Pristojnosti dbora segajo na 

področje urejanja oboroženih sil, pravni in ekonomski položaj vojakov, stanje kadrov 

in sredstev oboroženih sil. S kadrovsko politiko se odbor ne ukvarja razen, ko gre za 

klučne položaje v vojaškem vrhu. Če se s kandidatom ne strinjajo, potem ne pride do 

imenovanja. O tem ne odločajo visoki vojaški predstavniki, pač pa dajo le mnenje. Nadzor 

nad izvajanjem proračuna se nanaša na vse aktualne razvojne komponente; vojaške 

nabave so opredeljene v kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih načrtih.

Pristojnosti predsednika vlade določa zakon št. 400/1988 in so na področju obrambe 

naslednje:  usmerja splošno vladno politiko, koordinira aktivnosti ministrov v skladu z 

vladno politiko in si prizadeva za realizacijo sprejetega programa. Predsednik vlade preko 

ministrskega sveta zagotavlja ustrezno koordinacijo informativno-varnostne in obrambne 

problematike in politično in administrativno kontinuiteto programskih usmeritev.

minister za obrambo v skladu z zakonom št. 25/1997 in zakonom št. 556/1999 opravlja 

naslednje naloge:

•“izvaja vladne usmeritve, 

•izdaja direktive za področje vojaške politike, informativno-obveščevalne dejavnosti in 

tehnično-administrativnega področja,

•potrjuje splošne načrte in operativnost oboroženih sil kot tudi načerte za področje 

obrambne industrije (zasebne in javne), ki zadeva obrambni interes,

•izdaja direktive, ki zadevajo informiranje v zvezi z oboroženimi silami,

•daje splošne usmeritve načelniku obrambnega štaba,

•se poslužuje vrhovnega sveta oboroženih sil,

•zahteva poročanje načelnika o stanju oboroženih sil (operativnost, obrambna 

pripravljenost, finančno načrtovanje vojaškega aparata, medzvrstne zmogljivosti, 

splošno stanje posameznih zvrsti, kadrovska politika) in

•poročanje nacionalnega direktorja za oborožitev o aktivnostih za področje ekonomsko-

industrijskih in tehnično-znanstvenih ciljev, o predlogih tehnično-administrativne in 
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tehnično-industrijske odgovornosti in elementih vojaške proizvodnje” (Gradivo mO, 

2006:11/17).

Načelnik obrambnega štaba je podrejen ministru za obrambo in je tudi njegov tehnično-

vojaški svetovalec. ministru poroča o realizaciji politično-vojaških usmeritev glede na 

načrtovano in dejansko uporabo sil, predlaga mu splošni finančni in operativni načrt, 

predstavlja mu operativno strateško situacijo, poroča mu o vojaški učinkovitosti, mu 

predlaga razporejanje sil, definira operativne in tehnične prioritete, predlaga direktive 

glede delovanja medzvrstnih sil, predlaga razvojne usmeritve posameznih zvrsti, predlaga 

mobilizacijske rešitve, glede financ izvaja nadzor virov za investicije in operativno 

delovanje, na področju kadrov predlaga častnike za visoke funkcije v medzvrstnih silah 

in v mednarodnih operacijah ter določa splošne usmeritve o uporabi sil ter predlaga 

nameščanje visokih častnikov (generalpolkovnikov in ekvivalentnih činov), glede uporabe 

sil določa operativne cilje, izvaja operativno poveljevanje na nacionalnem teritoriju in v 

mednarodnem okolju preko poveljnika medzvrstnega operativnega poveljstva.

Glede razmerja med Italijo in zvezo NATO, vlada svoje odločitve in stališča  predhodno 

preverja v parlamentu le, če gre za konceptualne spremembe, ki se sprejemajo na vrhu 

NATO. Sicer pa vlada sprotno informira odbor za obrambo na njegovih sejah. Za stike s 

parlamentom je posebej zadolžen eden izmed državnih sekretarjev.

Glede angažiranja sil v tujini odloča vlada. O podaljšanju mandata vsakih šest mesecev 

odloči parlament, ker  odloča o financiranju misije.

3.9 Združeno kraljestvo

Tako kot v drugih državah, je tudi v Veliki Britaniji vlada odgovorna parlamentu. To se 

kaže tudi preko različnih institutov nadzora, kot so: postavljanje ustnih oziroma pisnih 

vprašanj poslancev, letna poročila, ki jih vlada predloži parlamentu, glasovanje o zaupnici 

vladnemu programu ali zakonskemu predlogu, zaslišanja na odborih itn.

 »V britanskem sistemu interpelacijski postopek sicer ni poznan, uporablja pa se podoben 

postopek, imenovan »predlog za preložitev«. Ta predlog, vložen tik pred prekinitvijo 

zasedanja, lahko sproži številna vprašanja vladi, vendar se o njih ne glasuje (…)« (michel 

Ameller v Born, 2003:78). 

Pomemben del nadzora se odvija prek delovnih teles.
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Vrhovni poveljnik oboroženih sil je kraljica. V bistvu gre bolj za formalnost, saj je dejansko 

najvišji organ upravljanja za obrambo in vodenje ter poveljevanje oboroženih sil vlada, na 

čelu s premierom. Vlada je odgovorna za opredeljevanje vladne politike, za upravljanje 

politike in nadzor ministrstev, koordiniranje dela vladnih oddelkov in za vzdrževanje 

koherentnosti vladne politike. ministrski predsednik, ki vlado vodi, je hkrati predsednik 

obrambnega kabineta. Obrambni kabinet pa sestavljajo naslednji ministri: minister za 

obrambo, minister za zunanje zadeve, minister za notranje zadeve, minister za industrijo 

in trgovino in minister za finance (hostnik, 1993:21).

Obrambni kabinet v obdobju miru nadzira razvoj oboroženih sil, v času vojne pa upravlja 

z vojaškimi operacijami. To pomeni, da predlaga višino in strukturo finančnih izdatkov 

za obrambo, prikazuje mogoče probleme pri pripravi obrambe in predlaga mogoče 

rešitve (hostnik, 1993:21). 

V vsakodnevnem upravljanju obrambnih zadev je odgovoren minister za obrambo 

oziroma ministrstvo za obrambo, ki dejansko oblikuje in izvaja obrambno politiko, 

nadzoruje in načrtuje razvoj ter dobavo opreme. V primeru vojne oziroma v času 

krize ministrstvo za obrambo deluje kot operativni štab oboroženih sil. Pri delu mu 

pomaga kolegijski organ - obrambni svet. Ta rešuje načelna vprašanja izgradnje in 

operativne uporabe oboroženih sil. Glavni obrambni štab znotraj ministrstva je najbolj  

neposredno odgovoren za operativno vodenje in poveljevanje oboroženim silam 

(hostnik, 1993:21).

Parlament določa obrambno politiko države, nadzira in svetuje vladi, nima pa 

neposrednega vpliva na oblikovanje obrambne politike. Vendar, kot smo omenili 

na začetku, imajo poslanci pravico do poslanskih vprašanj in drugih uveljavljenih 

mehanizmov za nadzor nad vladnim delovanjem. Pomembne so tudi razprave in 

sestanki v različnih organih znotraj parlamenta v obeh domovih. Velik vpliv imajo tudi 

na določanje izdatkov za obrambo (gl. hostnik, 1993:21). 

Odbor za obrambo je ustanovljen z namenom preverjanja izdatkov, administracije in 

politiko ministrstva za obrambo. Pristojnosti odbora so določene v poslovniku spodnjega 

doma. Seje odbora, na katerih odloča o smereh delovanja, so posvetovalne narave in za 

javnost zaprte. Ustna pričevanja na odboru pa so običajno javna in se pogosto prenašajo 

po televiziji. Pričanje pa je lahko tudi zaprto za javnost, če so teme, o katerih se razpravlja, 

zaupne ali so občutljive narave. Odbor sam odloči ali bo seja javna ali zaprta za javnost, 

vendar velja, da posvetovalna seja ne more biti javna. Odbor odloča o temi svojih preiskav 

znotraj širokega področja nadzora ministrstva za obrambo, zahteva lahko odgovore  
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prič in pridobitev dokazov. Odbor lahko pridobiva dokaze tudi od ministrov tujih vlad. 

Odbor nima formalne vloge pri oblikovanju ali odobritvi obrambnega proračuna. 

Vendar zaslišuje ministre in uradnike glede proračunskih vprašanj in poroča parlamentu 

o svojih odkritjih. med odborom za obrambo in ministrstvom za obrambo obstaja redna 

izmenjava informacij. Odbor pogosto zahteva pisna gradiva glede predmeta poizvedbe 

in ministri (tudi iz drugih ministrstev) se redno pojavljajo kot priče, bolj na podlagi 

navade in prakse, kot obveznega pravila. Pred odborom redno pričajo tudi višji državni 

uradniki in vojaške osebe. Priporočila za delo iz poročila odbora so naslovljena na vlado 

(običajno to pomeni ministrstvo za obrambo). Vlada mora odgovoriti (v 60 dneh) na 

priporočila odbora in takšen odgovor v osnutku pripravi ministrstvo za obrambo. Odbor 

nima formalne vloge v zakonodajnem procesu, lahko pa se odloči, da pregleduje osnutke 

pravnih aktov. Vsakih pet let odbor v ta namen pregleda tudi zakon o oboroženih silah 

(Zobavnik, 2001).

Glede vloge parlamenta pri nadzoru nad izvozom orožja pa lahko rečemo, da je britanski 

sistem poročanja zelo pregleden. Leta 1999, ko je bilo objavljeno prvo poročilo, je 

bil ustanovljen tudi skupni odbor ministrstev za obrambo, za zunanje zadeve, za 

mednarodni razvoj ter za trgovino in industrijo. Ta skupni odbor poroča spodnjemu 

domu v britanskem parlamentu in je pooblaščen za nadzorovanje izvoza (spletna stran 

v Born, 2003:176).

V nadalejvanju si oglejmo še pristojnosti državnega revizijskega urada Združenega 

kraljestva,  in sicer z vidika vloge, ki jo ima pri parlamentarnem nadzoru varnostnega 

sektorja. Revizijski urad je bil ustanovljen leta 1993 kot neodvisni organ. Pod vodstvom 

glavnega revizorja poroča parlamentu, koliko denarja je vlada porabila, vodi finančne 

revizije in poroča o doseženi učinkovitosti glede na vložena sredstva. Po zakonu sta 

glavni revizor oziroma urad  odgovorna za revizijo računovodskih izkazov vseh vladnih 

oddelkov in agencij. O rezultatih pa poročata parlamentu. Oblikovati mora mnenje o 

tem ali v računovodskih izkazih ni večjih napak. Če urad ugotovi obstoj večjih napačnih 

navedb, izda glavni revizor mnenje s pridržkom. Če v računovodskih izkazih ni 

materialnih napak ali nepravilnosti, lahko glavni revizor prav tako pripravi poročilo, ki 

ga v parlamentu obravnava odbor za nadzor javnih financ spodnjega doma (mcDonald 

v Born, 2003:136-137).

Glavni revizor vsako leto parlamentu predstavi približno 50 poročil o učinkovitosti 

vloženih sredstev, ki so jo vladni oddelki in drugi javni organi dosegli s svojimi viri. Urad 

preveri in poroča glede varčnosti, učinkovitosti in uspešnosti javne porabe. Poročila 

lahko pokažejo slabe ali dobre rezultate poslovanja. Lahko pa dajo priporočila, s katerimi 

bi lahko dosegli koristne spremembe. Poročila o učinkovitosti glede na vložena sredstva 
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pri obrambi so se v zadnjem času nanašala na različne zadeve: helikopterska logistika, 

prepoznavanje bojevanja, natančen pregled in popravila zemeljske opreme, zmanjšanje 

zalog in obnova glavne stavbe ministrstva za obrambo. Urad poroča tudi o napredku 

30-ih največjih nabavnih projektov (mcDonald v Born, 2003:143).

Odnosi s parlamentom in zlasti z Odborom za nadzor javnih financ so za delo urada 

najpomembnejši. Po zakonu je glavni revizor funkcionar spodnjega doma. Njegovo 

ključno delovanje se predstavi parlamentu. Tako deluje ciklus odgovornosti. Ko 

osrednji državni organ potroši javna sredstva, lahko glavni revizor poroča parlamentu 

o regularnosti, korektnosti in učinkovitosti porabe glede na vložena sredstva (več 

mcDonald v Born, 2003:143).

IV. ZAKLJUČEK

Izpostavimo lahko več dejavnikov oziroma akterjev, ki ključno vplivajo oziroma 

izvajajo nadzor nad oboroženimi silami v posameznih državah. Vloga šefa države na 

tem področju je pogosto določena že v samih ustavah: na primer pristojnosti glede 

poveljevanja vojaškim silam, dodeljevanje činov in podobno, na primer ustave naslednjih 

držav: Belgija, francija, Nemčija in druge.

Uresničevanje parlamentarnega nadzora se vrši prek splošnih institutov nadzora 

(poslanska vprašanja, razprave, poročila vlade, interpelacija itn.), najbolj neposredno 

pa ta nadzor vršijo delovna telesa. V mislih imamo predvsem delovna telesa odgovorna za 

področje obrambe, delovna telesa, ki se ukvarjajo z javnimi financami oziroma njihovim 

nadzorom in preiskovalna delovna telesa.

Vloga vlade je na področju obrambne politike precejšnja. Običajno je skupaj s 

premierom, z ministrom za obrambo oziroma ministrstvom za obrambo odgovorna za 

izvrševanje politike nacionalne obrambe, za upravljanje z oboroženimi silami, dajanje 

določenih soglasij, predlaganje odločitev v sprejem, različna pogajanja ipd. Vlada tudi 

zastopa državo s svojimi stališči in odločitvami v zvezi NATO. V večini obravnavanih 

držav (Belgija, francija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska) vlada ni dolžna svojih 

odločitev in stališč predhodno preveriti v parlamentu. Izjemo predstavljata Nemčija, v 

kateri mora po ustavi določene zadeve potrditi Bundestag (napotitev misij v tujino), 

in Italija, kjer se v parlamentu predhodno preverijo stališča, če gre za konceptualne 

spremembe v samem vrhu zveze NATO. 



96

Premier je v večini držav opredeljen kot nosilec politične odgovornosti glede vodenja 

politike nacionalne obrambe. minister za obrambo pa je politično odgovoren za pripravo 

in izvrševanje vojaške komponente politike nacionalne obrambe, za koordiniranje 

aktivnosti in drugo. 

Glede pošiljanja vojaških enot na mirovne in druge operacije lahko v večini držav 

(Belgija, francija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska) parlament zahteva le pojasnila 

od premiera oziroma ministra za obrambo. Tudi v Italiji o napotitvi sil v tujino odloča 

vlada. Od splošnega koncepta NATO držav odstopa Španija, kjer je odločanje o napotitvi 

enot v tujino v izključni pristojnosti parlamenta, na osnovi novega zakona o nacionalni 

varnosti (Gradivo mO, 2006).
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 VLAdA V SeNCI*

 “Vlade morajo  vladati, toda močne vlade

 potrebujejo močno opozicijo”.  

 (B. crick v Bibič, 1991:1234)

I. UVOD

Opozicija povsod v svetu velja za “nujnost”, če oziroma ko govorimo o demokratičnih 

državah. med temi ima posebno mesto Velika Britanija. Predvsem tu zasledimo tudi 

pojem vlade v senci. “V nobeni drugi državi opozicija ni institucionalizirana; samo v 

Veliki Britaniji najdemo institucijo vlade v senci (Shadow Cabinet)” (Šurla, 2003:21).

Podobno navaja tudi Lukšič (1993): “Velika Britanija predstavlja paradigmo večinskega 

političnega sistema,  v katerem ima razmerje med vlado t.j. parlamentarno večino in 

opozicijo izjemno mesto. Politični sistem je zato razvil posebno institucijo opozicije vlado 

v senci. Samo v Veliki Britaniji je opozicija institucionalizirana, medtem ko se v drugih 

državah opozicija odvija na način opozicijskih strank ali skupin poslancev” (Lukšič 

(1993:141).

Da v drugih državah opozicija ni institucionalizirana na primerljiv način, kot je to urejeno 

v Veliki Britaniji, govorijo tudi drugi razpoložljiv podatki (študij relevantne literature, 

druge neposredne informacije). To pomeni, da so v Veliki Britaniji nekatere zadeve, ki se 

nanašajo neposredno na delo opozicije, (formalno) urejene drugače kot v večini drugih 

držav. To je tudi eden izmed glavnih razlogov, da smo poleg pojmovne opredelitve in 

tipologije opozicije posebno pozornost namenili študiju primera opozicije v Veliki 

Britaniji. Temu smo dodali tudi primer opozicije na Norveškem. Za dodatno ponazoritev 

smo v obe študiji primera vključili tabeli, ki podrobneje prikazujeta pozicijo in opozicijo 

v navedenih državah od leta 1945 dalje.

Sicer pa je zanimivo, da institut opozicije v politični znanosti pravzaprav ni zelo 

raziskana tema. Za to so določeni razlogi. Tako ne preseneča dejstvo, da je manj del na 

to temo v državah, ki so dolga leta delovale brez  “prave” opozicije. Kaj pa v tistih z daljšo 

parlamentarno tradicijo? 

* Dr. Žagar Katarina; pripravljeno 3.5.2005, objavljeno 9.5.2005
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med zaviralne dejavnike raziskovanja tega področja lahko uvrstimo naslednje:

•poudarjanje konsenza in zavračanje konflikta kot dejavnika družbenega in političnega 

življenja,

•relativno pozno in tudi redko pravno priznanje opozicije,

•enačenje opozicije z “nasiljem, sovraštvom, destrukcijo”,

•pomanjkanje empiričnih raziskav sodobnega parlamentarizma (massari..., v 

Bibič,1991:1234). 

hkrati pa lahko navedemo tudi dejavnike, ki so spodbujali k raziskovanju opozicije.  

To pa so naslednji:

•družbena in politična gibanja, ki so se zavzemala za politične spremembe s ciljem 

politične modernizacije1 (na primer gibanja za civilno družbo),

•politična filozofija, družbena politična znanost v primerih, ko so poudarjali pomen 

civiliziranega razreševanja političnih konfliktov,

•reformatorji, ki so v monističlnih ali polmonističnih sistemih videli v opoziciji edini 

način za izhod iz krize,

•koncepcije v politični znanosti, ki so poizkušale utemeljiti empirično teorijo demokracije 

ipd. (Bibič, 1991:1235).

Tudi zaradi teh dejstev se lahko opremo na ustrezno teoretično zasnovo, ko govorimo 

o opoziciji, čeprav je v empričnem smislu teh del manj. Vsekakor pa jih je največ v 

politični znanosti, ki temelji na liberalni tradiciji (Bibič, 1991). Omenimo nekaj avtorjev: 

Kluxen (1956), Kircheimer (1957), crick (1964) in drugi. med njimi je tudi Robert A. 

Dahl, ki je odločilno vplival na raziskovanje opozicije sploh. med drugim je tudi urednik 

knjige “Political Oppositions in Western Democracies” iz leta 1966. Njegovo tipologijo 

predstavljamo v nadaljevanju (predvsem podpoglavje 1.2.).

1.1 Pojmovna opredelitev

Latinsko “oppositio” pomeni odpor, “oppositius” pa nasproten. V političnem pomenu 

je opozicija predvsem nasprotovanje oziroma odpor proti določeni (običajno vladajoči) 

politični usmeritvi, oziroma političnemu programu. Opozicijske stranke so tiste 

parlamentarne stranke, ki ne podpirajo vlade, ampak ji ugovarjajo (Sruk, 1995:227). 

1  D. Zajc v prispevku “Politična modernizacija in transformacija slovenskega parlamenta” navaja, da politična 

modernizacija “...pomeni utrjevati in razvijati politično skupnost kot moderno interesno diferencirano skupnost ter 

državo, nasproti neki tradicionalni, avtoritarni ali pa politično monistični...” ( Zajc, 1991:157).
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Pojem opozicija bi torej lahko označili kot nasprotovanje stranke oziroma strank 

političnemu programu druge stranke, drugih strank, običajno vodilnih.2 Kdor je v 

opoziciji, običajno nekomu ali nečemu nasprotuje. Opozicijsko pa je tisto, kar se na 

opozicijo nanaša (SSKJ).  

Čeprav iz samega pojma izhaja pomen nasprotovanja, je opozicija lahko tudi kooperativna. 

To pomeni, da sodeluje z vlado v določenih razmerah oziroma pod določenimi 

pogoji (Sruk, 1995:227). Poznamo tudi tim. kompetitivno opozicijo, kjer je v ospredju 

tekmovalnost, rivalstvo do oblasti v institucijah in v javnem življenju (Sruk, 1995). Več o 

vrstah opozicije v nadaljevanju (podpoglavje 1.2.). 

Sprva se zdi pojem opozicije enostaven, zlasti če se opremo na etimološki izvor. Ko 

pa imamo v mislih opozicijo kot pojav, ki deluje v konkretnih družbenoekonomskih, 

političnih, ustavnopravnih in kulturnih razmerah, temu ni tako. Opozicija je dinamična 

kategorija, od nastanka dalje se spreminja in razvija hkrati s spremembami v državi in 

civilni družbi. Definicija opozicije je pomembna za konceptualno razmejevanje, ima pa 

tudi praktičen namen: 

“...npr. da neko konkretno politično delovanje uvrstimo v kategorijo legitimnega, ali 

pa se ga skuša potisniti na področje bolj ali manj spornega delovanja, ki naj bi bilo v 

nasprotju s temeljnim ustavnim konsenzom (kjer obstaja) in včasih celo nezdružljivo 

s samim bistvom demokratične parlamentarne države (npr. vprašanje odpora zoper 

državno oblast)” (Bibič, 1991:1235). 

V ožjem politološkem smislu z opozicijo mislimo predvsem institucionalizirano 

opozicijo - torej parlamentarno opozicijo. G. Ionescu in I. de madariaga (v Bibič, 1991) 

pravita, da je politična opozicija najbolj razvita in najbolj institucionalizirana oblika 

političnega konflikta. Beyme (prav tam) pa politično opozicijo označuje kot skupino 

politikov, katerih stališče se razlikuje od stališča vlade. Pri tem je seveda pomembno to, 

da se opozicija lahko razvije, ko so za to dani  določeni pogoji oziroma, ko so določene 

pravice zagotovljene vsem politikom. 

Vloga opozicije pa ni le v nasprotovanju vladajoči strukturi, njeni kritiki in budnemu 

spremljanju uresničevanja vladnih politik, pač pa tudi v “pozitivnem ravnanju.” Tako med

2  Zanimive so tudi definicije tega pojma z drugih področij; “astr. konfiguracija, pri kateri je premičnica navidezno 

na nasprotni strani neba kot Sonce..., lingv. razmerje med dvema istovrstnima jezikovnima prvinama, ki se v čem 

popolnoma razlikujeta, pri šahu pa “položaj kraljev, stoječih si nasproti v isti smeri, med katerima je liho število polj” 

(gl. SSKJ, okolje Lotus Notes).
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 ključne naloge opozicije sodi tudi predlaganje alternativnih programov in  predstavljanje 

interesov, ki jih vladajoča politika zanemarja (Bibič, 1991:1239). Sruk (1995:227) med 

optimalno vlogo opozicje šteje (če govorimo o parlamentarnem pluralnem sistemu) 

nadzor delovanja vladnih struktur in hkratno pripravljenost, da sama prevzame oblast 

in tako preneha biti opozicija. Vlado v senci oblikuje opozicijska stranka vnaprej, ker 

pričakuje zmago na volitvah (gl. SSKJ). 

1.2 Vrste opozicije

V političnem oziroma politološkem smislu poznamo v svetu več vrst (tipologij) opozicije. 

Običajno se opozicijo klasificira glede na število političnih strank (dvostrankarski, 

večstrankarski sistem), moč vladajoče stranke in tudi po drugih kriterijih. V novejšem 

obdobju zasledimo tudi klasifikacijo opozicije glede na prostor: parlamentarno in 

zunajparlamentarno, glede na ustavnost: lojalno in protiustavno, glede na cilje: radikalno 

in reformistično. Uvodoma smo že omenili kompetitivno in kooperativno opozicijo; 

poleg teh zasledimo še opozicijo iz principa nasproti klasični parlamentarni opoziciji 

in druge (Šurla, 2003:15).

Robert A. Dahl (1968:332-347, gl. tudi Bibič, 1991:1237) navaja klasifikacijo opozicije 

po naslednjih šestih merilih: organizacijska kohezija ali koncentracija oponentov, 

tekmovalnost opozicije, mesto ali prizorišče srečanja med opozicijo in tistimi, ki nadzirajo 

vlado, različnost ali prepoznavnost opozicije, cilji opozicije, strategije opozicije. Nekatere 

Dahlove klasifikacije opozicije prikazujeta tabeli št. 1 in 2.
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Tabela 1: Kompetitivnost, kooperativnost in koalicijskost: vrste strankarskih  

 sistemov

Vrsta sistema Opozicija na volitvah Opozicija v parlamnetu Primeri
1. STRIKTNO 

KOmPETITIVEN
striktno kompetitivna striktno kompetitivna Velika Britanija

2. KOOPERATIVNO 

- KOmPETITIVEN
A. dvostrankarski striktno kompetitivna kooperativna in  

kompetitivna

Združene 

države 

Amerike,

francija, Italija

B. večstrankarski kooperativna in kom-

petitivna

kooperativna in  

kompetitivna

3. KOALIcIJSKO 

KOmPETITIVEN
A. dvostrankarski striktno kompetitivna koalicijska Avstrija, Velika 

Britanija v času 

2. svetovne vojne

B. večstrankarski kooperativna in  

kompetitivna

koalicijska

4. STRIKTNO  

KOALIcIJSKI koalicijska koalicijska Kolumbija

Vir: (1968): Robert A. Dahl (ur.) str 338; Šurla, Silvester (2003), str 17.

Glede tekmovalnosti Dahl (1968:338) deli opozicijo s stališča njenega odnosa do vladnih 

strank in do vlade. Tu je možnih več stopenj, in sicer od močne tekmovalnosti oziroma 

kompetitivnega razmerja, ravnanja, v katerem prevladuje tekmovalnost, z občasnim 

sodelovanjem in obratno do njihovega sodelovanja (gl. tabelo št.1). 

Nič manj ni zanimiva njegova opredelitev opozicije, kot jo prikazuje tabela št. 2,  glede 

na cilje, h katerim opozicija stremi. Gre za naslednje tri temeljne tipe: nestrukturalna 

opozicija, omejena strukturalna opozicija, temeljna ali večinska (“major”) strukturalna 

opozicija. 

Kot je razvidno iz tabele, Dahl med opozicijo šteje tudi skupine pritiska, torej 

nestrankarska - interesna združenja. To  glede na druge definicije oziroma tipologije 

predstavlja posebnost. Drugi avtorji namreč med subjekte opozicije štejejo v glavnem 

stranke, ki kot opozicija delujejo v parlamentu (Bibič, 1991).
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Tabela 2: Oblike opozicije in njeni cilji*

Vrsta opozicije                 Primer
Opozicija napram ravnanju vlade z namenom spremembe ali

(preprečitve spremembe) v:
Sestavi   

(osebju) 

vlade

Določenih 

vladnih 

politikah             

Politični  

strukturi  

Socialno 

ekonomski 

strukturi

NESTRUKTURALNA  

OPOZIcIJA

1. Stranke, ki težijo k oblasti,  

k položaju

+ - - - federalisti v ZDA 1815-30

2. Skupine pritiska - + - - Zveza amer. kmetov

Republikanska stranka v ZDA3. “Policy” usmerjene stranke + + - -

OmEJENA STRUKTURALNA 

OPOZIcIJA Britanija: Irski  

nacionalisti; ZDA: gibanje 

za žensko volilno pravico

4. Politični reformizem, 

(ki ni “policy” usmerjen)
+ ali - - + -

VEČINSKA

STRUKTURALNA OPOZIcIJA

5,. Obsežen politično -struk-

turalni reformizem

+ + + - francija: RPf

6. Demokratični socialno - struk-

turalni reformizem
+ + - +

Demokratično - socialistične 

stranke

7. Revolucionarna gibanja + + + + Komunistične stranke

Vir: (1968) Robert A. Dahl (ur.), str. 342 in Adolf, Bibič (1991), str. 1238.

Legenda:  +    da  -     ne

* Omejena strukturna opozicija vključuje dva podvzorca: to je prisotnost ali odsotnost opozicije glede vladnega osebja. 

Obstaja 16 možnih vzorcev, osem jih v tabeli ni navedenih, ker so irelevantni oziroma neverjetni (Dahl, 1968:342). 

II. PRIMER OPOZICIJE V IZBRANIH DRŽAVAH

V nadaljevanju prikazujemo primer opozicije v dveh državah, in sicer v Veliki Britaniji in 

na Norveškem. Čeprav: “V nobeni drugi državi opozicija ni institucionalizirana; samo 

v Veliki Britaniji najdemo institucijo vlade v senci (Shadow Cabinet)” (Šurla, 2003:21), v 

nalogi prikazujemo tudi primer opozicije na Norveškem.  

V skladu z Dahlovimi kriteriji lahko rečemo, da prikazujemo primer dvostrankarskega 

sistema z visoko stopnjo interne strankarske enotnosti, kompetitivno opozicijo, t.j. 

primer Velike Britanije, in primer večstrankarskega sistema z relativno visoko stopnjo 

strankarske enotnosti, kamor sodi tudi Norveška (Lukšič, 1991). 
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2.1 Velika Britanija

Opozicija v Veliki Britaniji ima dolgo zgodovino, že leta 1826 je opozicija dobila vzdevek 

“His (Her) Majesty’s Opposition”. Začetki segajo v obdobje industrijske revolucije  

(2. polovica 18. stoletja), ko je prišlo do vzpostavljanja predstavniške demokracije oziroma 

ko je Spodnjemu domu (house of commons) pripadla zakonodajna oblast (Šurla, 2003).

Opozicija ima priviligiran položaj v parlamentu. To ji omogoča učinkovito kritiko 

vladne politike in ustrezno pripravo na morebiten prevzem oblasti. “Politični sistem s 

predstavljenimi mehanizmi izkazuje interes za kvalitetno kritiko in nemoten, stabilen 

prehod v obdobje nove vlade” (Lukšič, 1991:142). 

Stranka večine nadzoruje poslansko zbornico in ministrski kabinet, manjšina tvori 

opozicijo in oblikuje alternativno vlado v senci. Pripravljajo se na prevzem oblasti, če bi 

ministrski kabinet v državi izgubil zaupanje. Vlada v senci predvsem kritizira vlado in 

predstavlja svoj program pred volivci. Sicer pa je meja med opozicijo in pozicijo jasna, 

strankarska disciplina pa zelo visoka. Poslanci v večini primerov sprejmejo direktive 

centrale, saj se zavedajo, da lahko samo enotni obdržijo oblast. V poslanski zbornici si 

poslanci pozicije in opozicije sedijo nasproti (Potter v Šurla, 2003 in Šurla, 2003:21).

V tabeli 3 prikazujemo pozicijo oziroma opozicijo v Veliki Britaniji od leta 1945 dalje. 

Kot je razvidno, si od povojnega obdobja dalje oblast izmenjujeta Laburistična stranka 

in Konservativna stranka (Šurla, 2003).

Tabela 3: Pozicija in opozicija v Veliki Britaniji po drugi svetovni vojni

Obdobje Vlada Predsednik vlade Opozicija Vodja opozicije

1945-1951 Laburistična stranka clement Richard Attlee Konservativna stranka
Winston Leonard Spencer 

churchill

1951-1955 Konservativna stranka
Winston Leonard Spencer 

churchill
Laburistična stranka clement Richard Attlee

1955-1957 Konservativna stranka Robert Anthony Eden Laburistična stranka hugh Todd Naylor Gaitskell

1957-1963 Konservativna stranka maurice harold macmillan Laburistična stranka hugh Todd Naylor Gaitskell

1963-1964 Konservativna stranka Alec Douglas-home Laburistična stranka harold Wilson

1964-1970 Laburistična stranka harold Wilson Konservativna stranka Edward Richard George heath

1970-1974 Konservativna stranka Edward Richard George heath Laburistična stranka harold Wilson

1974-1976 Laburistična stranka harold Wilson Konservativna stranka Edward Richard George heath

1976-1979 Laburistična stranka James callaghan Konservativna stranka margaret hilda Thatcher
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Obdobje Vlada Predsednik vlade Opozicija Vodja opozicije

1979-1990 Konservativna stranka margaret hilda Thatcher Laburistična stranka

michael mackintosh foot  

(1980-1983)

Neil Gordon Kinnock (1983-1990)

1990-1997 Konservativna stranka John major Laburistična stranka

Neil Gordon Kinnock (1990-1992)

John Smith (1992-1994)

Tony Blair (1994-1997)

1997- Laburistična stranka Tony Blair Konservativna stranka
William hague (1997-2001)

Iain Duncan Smith (2001-)

Vir: microsoft Encarta 98 Encyclopedia, 1997 in spletna stran Konservativne stranke v Šurla, Silvester (2003), str. 23.

Izpostavimo lahko naslednje značilnosti oziroma posebne pravice opozicije v Veliki 

Britaniji:3

•v skladu z določili poslovnika lahko opozicija izbire predmet razprave v Spodnjem 

domu, 

•od leta 1963 opozicija lahko odgovarja na vladne izjave v javnosti in sodeluje kot partner 

z vlado in vodstvom BBc glede časovnega razporejanja programa BBc za politične 

stranke;

•v skladu s “crown Act” iz leta 1937 je določena plača za vodjo opozicije in tri njegove 

pomočnike;4 

•leta 1975 so uvedli poseben sistem financiranja opozicijskih strank, ki so zastopane v 

Spodnjem domu. Opozicijski poslanci so deležni posebne finančne podpore, t.i. “short 

money” za njihovo parlamentarno delo, za stroške potovanj (“travel allocations”) ipd. 

Primer dodelitve oziroma razdelitve teh sredstev prikazujemo v tabeli št. 4; 

•opozicija ima pravico od predsednika vlade in vlade dobiti vse informacije, ki jih 

potrebuje za svoje delovanje (nadzor in kritiko); 

•predsednik največje stranke v opoziciji je vodja opozicije. Vodja opozicije ponuja 

tudi alternativne programe in ne le kritizira vlado. S predsednikom vlade nastopa na 

javnih prireditvah, z njim se lahko pogovarja tudi zaupno - na štiri oči. Pri tem mora 

biti izpolnjena zahteva, da kritika ne ogrozi varnosti države in ostalih javnih interesov. 

Poleg tega se lahko predsednik vlade s predstavnikom opozicije lahko posvetuje o 

imenovanju v tajni državni svet (“privy councillors”) oziroma v “Royal commissions”. 

Da ni vloga opozicije zgolj kritika vlade in administracije, pač pa tudi ponujanje 

alternativnih programov, izhaja tudi neposredno iz odgovora iz angleškega parlamenta. 

Kljub temu med njihove temeljne dolžnosti spada nasprotovanje in kritika vlade ter 

3  Povzeto po: Bibič, 1991; Lukšič, 1993; Šurla, 2003 in odgovoru iz angleškega parlamenta. 

4  Vodja ima zakonsko priznano plačo, kot ostali visoki državni funkcionarji (Bibič, 1991:1236).
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posameznih ministrov. ministri v senci kritizirajo vlado in zagovarjajo svoj program 

oziroma politiko. To se odraža tudi neposredno pri parlamentarnem delu oziroma pri 

zakonodajnem postopku. Tako je na primer razumljivo, da je opozicija kar precej aktivna 

pri postavljanju poslanskih vprašanj predesedniku vlade in posameznim ministrom.

V tabeli 4 prikazujemo finančna sredstva za delo opozicije v Veliki Britaniji za obdobje 

2004-2005.

Tabela 4: Dodelitev sredstev v letih 2004 -2005 po posameznih strankah*  

 v angleških funtih

Stranka
Conserva-

tive
Lib. Dems SNP

Plaid 

Cymru

Ulster 

Unionist

Dem. 

Unionist
SDLP Skupaj

Sedeži 166 52 5 4 6 5 3 241

Znesek

12,094.63
2,007,708.58 628,920.76 60,473.15 48,378.52 72,567.78 60,473.15 36,283.89 2,914,805.83

Glasovi 8357622 4812833 464305 195892 216839 181999 169865 14399355

Glasovi/200

zaokroženo 

navzdol

41788 24064 2321 979 1084 910 849 71995

Znesek

24.16 na 

200 glasov

1,009,598.08 581,386.24 56,075.36 23,652.64 26,189.44 21,985.60 20,511.84 1,739,399.20

Skupaj 3,017,306.66 1,210,307.00 116,548.51 72,031.16 98,757.22 82,458.75 56,795.73 4,654,205.03

dodelitev 0.6483 0.2600 0.0250 0.0155 0.0212 0.0177 0.0122 1.0000

Vodja 

opozicije
563,448.50 563,448.50

Skupaj 3,580,755.16 1,210,307.00 116,548.51 72,031.16 98,757.22 82,458.75 56,795.73 5,217,653.53

Potovanja 86,130.33 34,548.74 3,326.93 2,056.16 2,819.07 2,353.82 1,621.26 132,856.31

Sskupni 

znesek
3,666,885.49 1,244,855.74 119,875.44 74,087.32 101,576.29 84,812.57 58,416.99 5,350,509.84

Vir: Short money allocations, 2004-05, house of commons Operations Directorate, Department of finance and 

Administration.

* Nazivi političnih strank v tabeli niso prevedeni v slovenski jezik. 

Navajamo pa polna imena tistih strank, ki so v tabeli zapisana v krajši obliki ali s kraticami: 

CONSERVATIVE - cONSERVATIVE PARTY

LIB DEMS - LIBERAL DEmOcRAT 

SNP - ScOTTISh NATIONAL PARTY

DEM UNIONIST - DEmOcRATIc UNIONIST PARTY

SDLP - SOcIAL DEmOcRATIc & LABOUR PARTY 
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2.2 Norveška

Norveška je država s stabilnim političnim sistemom, kjer so pogosto na oblasti manjšinske 

stranke (gl. tabelo 5). V obdobju od leta 1945 do leta 2001 jih je bilo kar 13. Samo šest 

vlad je imelo v parlamentu večino poslanskih glasov. Opozicija je bila torej glede na 

število poslanskih sedežev zelo močna, hkrati pa heterogena, zato so se manjšinske vlade 

obdržale na oblasti. 

Norveška je primer države, kjer poizkus oblikovanja vlade v senci ni uspel. Ne glede na 

proporcionalni volilni sistem je Laburistična stranka že več desetletij na oblasti (gl. tabelo 

5). To dejstvo je sicer desno krilo spodbudilo k ideji za oblikovanje vlade v senci; ta naj 

bi bila sestavljena iz štirih opozicijskih strank. Do tega pa v praksi ni prišlo, ker je zlasti 

liberalna struja želela dopustiti možnost koalicije z laburisti (Lukšič, 1993:143).  “Vlada v 

senci je ostala le ideja, saj so se opozicijske stranke zelo otepale kakršnihkoli obvez, ker 

so želele imeti še naprej odprta vrata za vstop v vladno koalicijo. Na to so še posebno 

računali liberalci, če laburistična vlada ne bi dobila potrebne večine. Takšno taktiziranje 

liberalcev je povzročilo veliko zamer v ostalih opozicijskih strankah” (Rokkan v Šurla, 

2003:33). 

Ko govorimo o moči in nemoči pozicije in opozicije, je pomemben tudi program 

političnih strank, ki lahko precej vpliva na to, na kateri strani (v poziciji ali opoziciji) se 

bo posamezna politična stranka znašla po volitvah. 

Po skandinavskih merilih so laburisti na Norveškem socialdemokratska stranka. Tako 

si prizadevajo za državo blaginjo, enako dostopnost socialnih pravic, brezplačno 

izobraževanje, za pokojnine, so za članstvo v Natu in v Evropski uniji. 

Socialisti so zagovorniki večje vloge države pri zagotavljanju države blaginje. V zadnjem 

času so zelo aktivni tudi na področju okoljevarstvene politike. Podobno kot konservativci 

nasprotujejo članstvu v Evropski uniji. Leta 2001 so dosegli najboljši volivni rezultat; 

zagovarjali so boljše pogoje za šolanje otrok in mladine... (Dalbakk v Šurla, 2003:30).

Konservativna stranka ima v primerjavi z laburisti različna stališča še posebej glede 

ekonomske politike. Največ podpore so dobili v osemdesetih letih. Zavzemajo se za 

znižanje davkov, večjo vlogo zasebnega sektorja in manjšo vladno regulacijo. Liberalna 

stranka, krščanski demokrati in Stranka centra pa zagovarjajo moderno državo blaginje, 

vendar so podobno kot konservatici bolj naklonjeni zasebnim sferam in manjši vlogi 
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države. Stranka centra se je najbolje odrezala na volitvah leta 1993 (nasprotovala je članstvu 

v Evropski uniji), krščanski demokrati pa leta 1997  predvsem zaradi zavzemanja za večjo 

ekonomsko pomoč staršem z majhnimi otroki (Dalbakk v Šurla, 2003 in Šurla 2003:30).

Glede na obravnavano temtiko omenimo še, da je za Norveško značilno dvotirno 

sprejemanje odločitev. V prvi tir odločanja sodijo volitve, predstavništvo in zakonodajni 

postopek v parlamentu, drugi tir pa sestavljajo institucionalizirana pogajanja vlade z 

interesnimi združenji in korporacijami (Rokkan v Šurla, 2003:27). Interesna združenja 

so vključena  v proces oblikovanja javnih politik, so pa tudi povezana neposredno s 

strankami. Tako so sindikati v tesni povezavi z Laburistično stranko, gospodarska 

združenja s Konservativno stranko, združenja kmetov in ribičev s Stranko centra, 

verske organizacije s Krščanskimi demokrati. Obstajajo torej formalne povezave med 

korporacijami in delovnimi telesi parlamenta (Urwin v Šurla, 2003, 27-28).

Tabela 5: Pozicija in opozicija na Norveškem po drugi svetovni vojni

Obdobje Stranka pozicije Premier
Stranka 

premiera
Stranke opozicije

Razmerje med 

pozicijo in 

opozicijo5

1945-1951 Laburistična stranka

Einar 

henry

Gerhardsen

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, komunisti

76 : 74

1951-1955 Laburistična stranka

Oscar 

frederik

Torp

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, komunisti

85 : 65

1955-1963 Laburistična stranka

Einar 

henry

Gerhardsen

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, komunisti

78 : 72

1963 (28.8.)

- 1963 (25.9.)

Konservativna stranka, 

krščanski demokrati, 

Liberalna stranka Stranka 

centra

John Lyng
Konservativ-

na stranka

Laburistična stranka, komunisti, so-

cialisti

74 : 76

manjšinska vlada

1963 (25.9) - 

1965 (12.10.)
Laburistična stranka

Einar 

henry

Gerhardsen

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti

74 : 76

manjšinska vlada

1965 (12.10) - 

1971 (17.3.)

Stranka centra, Konser-

vativna stranka, Liberalna 

stranka, krščanski de-

mokrati

Per Borten
Stranka 

centra
Laburistična stranka, socialisti 80 : 70

1971 (17.3.) - 

1972 (18.10.)
Laburistična stranka

martin

Trygue 

Bratteli

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti

74 : 76

manjšinska vlada
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Obdobje Stranka pozicije Premier
Stranka 

premiera
Stranke opozicije

Razmerje med 

pozicijo in 

opozicijo5

1972 (18.10.)-

1973 (16.10.)

Krščanski demokrati, 

Stranka centra , Liberalna 

stranka

Lars Korvald
Krščanski 

demokrati

Konservativna stranka, Laburistična 

stranka, komunisti, socialisti

47 : 103

manjšinska vlada

1973 (16.10)-

1976 (15.1)
Laburistična stranka

martin

Trygue 

Bratteli

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka

62 : 88

manjšinska vlada

1976 (15.1)- 

1981 (4.2)
Laburistična stranka

Odvar 

Nordli

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka

76 : 74

1981 (4.2.) - 

1981 (14.10.)
Laburistična stranka

Gro harlem

Brundtland

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka

66 : 84

manjšinska vlada

1981 (14.10.) 

-1986 (9.5)

Konservativna stranka, 

krščanski demokrati (od 

8.6.1983), Stranka centra 

(od 8.6.1983)

Kĺre Willoch
Konservativna 

stranka

Laburistična stranka, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka
79 : 71

1986 (9.5.) - 

1989 (16.10.)
Laburistična stranka

Gro harlem

Brundtland

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka

71 : 79

manjšinska vlada

1989 (16.10.)-

1990 (3.11)

Konservativna stranka, 

krščanski demokrati, 

Stranka centra

Jan peder

Syse

Konservativna 

stranka

Laburistična stranka, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka

62 : 88

manjšinska vlada

1990 (3.11.)- 

1996 (25.10)
Laburistična stranka

Gro harlem

Brundtland

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka

67 : 83

manjšinska vlada

1996 (25.10.)- 

1997 (17.10.)
Laburistična stranka

ThorbjŘrn

Jagland

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka, 

Rdeča volilna zveza

67 : 83

manjšinska vlada

1997 (17.10.)-

2000 (17.3.)

Krščanski demokrati, 

Stranka centra, Liberalna 

stranka

Kjell magne 

Bondevik

Anne Enger 

Lahnstein

Krščanski 

demokrati

Stranka 

centra

Konservativna stranka, Laburistična 

stranka, socialisti, Stranka napredka

42 : 108

manjšinska vlada

2000 (17.3.) -

2001 (19.10)
Laburistična stranka

Jens 

Stoltenberg

Laburistična 

stranka

Konservativna stranka, krščanski 

demokrati, Stranka centra, Liberalna 

stranka, socialisti, Stranka napredka

65 : 85

manjšinska vlada 

2001 (19.10) -

Krščanski demokrati, 

Konservativna stranka, 

Liberalna stranka

Kjell magne 

Bondevik

K r š č a n s k i 

demokrati

Stranka centra, Laburistična stranka, 

socialist, Stranka napredka, Obalna 

stranka

62 :88

manjšinska vlada

Vir: Statistics Norway, spletna stran; spletne strani norveškega ministrstva za zunanje zadeve in norveške vlade; 

Rokkan, Stein (1968); Norway... v: Šurla, Silvester (2003), str. 28-29.

5  Odsoten od 31.8 do 24.9.1989, v tem času ga je nadomeščala Anne Enger Lahnstein.
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III. ZAKLJUČEK

V svetu poznamo različne klasifikacije opozicij. Te so med drugim odvisne tudi od vrste 

političnega  oziroma volilnega sisitema in drugih dejavnikov. Tako se recimo britanski tip 

koncentrirane in konkurenčne opozicije precej razlikuje od tistega v Združenih državah 

Amerike, kjer je predsedniški sistem (Bibič, 1991:1236). 

Razlike med državami pa so tudi v sami institucionaliziranosti in sploh v načinu delovanja. 

medtem ko na finskem nimajo kakšnih posebnih določb o opoziciji, je za Dansko 

značilno, da opozicija tesno sodeluje z vlado. Razlog za to je predvsem oblikovanje 

manjšinske vlade... (The polyitical system, spletna stran). 

Velika Britanija pa je primer države, kjer je opozicija institucionalizirana - tudi v obliki 

vlade v senci. Ta model so skušali posnemati v drugih parlamentarnih državah, vendar 

jim zaradi različnih razlogov (institucionalnih, strankarskih in drugih razlik) to ni nikoli 

uspelo (Bibič, 1991).  

V Veliki Britaniji je opozicija precej homogena za razliko od Norveške, kjer je opozicija 

bolj heterogena - razmejevanje med pozicijo in opozicijo je precej nejasno. Da je Norveška 

država s heterogeno in nejasno opozicijo, kaže tudi neuspešen poskus desnosredinskih 

opozicijskih strank, da bi laburistični vladi sredi šestdesetih postavile vlado v senci  

(Šurla, 2003). 

Opozicija velja povsod v svetu za nepogrešljiv element parlamentarne demokracije.  

Na splošno lahko rečemo, da med njene naloge poleg nadzora, kritike in oponiranja 

vladni politiki sodi tudi iskanje alternativnih rešitev in predstavljanje le-teh javnosti 

oziroma volivcem. Želijo jih prepričati, da so njihove alternative oziroma programi boljši 

od vladnih. 

Ali kot opisuje Bernard crick (v Schmitz, 1988:3), angleški Spodnji dom - “da je to prostor, 

kjer nenehno poteka volilna kampanja...”
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STATUS POSLANCeV - PRIMeRJALNO*

I. UVOD

V primerjalnem pregledu je predstavljena pravna ureditev statusa poslanca v času 

trajanja mandata in po njem v državah EU ter v nekaterih drugih državah. V pregledu se 

osredotočamo na: 

•status in vlogo poslancev v posameznih državah (ustavna, zakonska kategorija),

•materialne in častne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statusa poslanca,

•status poslanca po prenehanju mandata, še posebej ali obstajajo morebitne pravice ali 

obveznosti, ki se nanašajo na zakonodajni postopek. 

S pomočjo različnih virov (objavljene naloge raziskovalnega sektorja Državnega zbora, 

ustave izbranih držav, poslovniki poslanskih zbornic, spletne strani European Centre 

for Parliamentary Research and Documentation - ECPRD in Inter-Parliamentary 

Union - IPU itd.) so v pregledu poenoteno predstavljeni materialni in drugi pogoji za 

delo poslancev, pravice poslancev po prenehanju mandata, poslanska imuniteta in 

nezdružljivost funkcije v različnih držav EU. Ravno tako je v delu predstavljeno vprašanje 

statusa bivših poslancev, imunitete ter nezdružljivosti ne le v državah članicah EU ampak 

tudi v Rusiji, ZDA, Kanadi in Avstraliji. 

Pregled pa ne pokriva pravice poslancev na zakonodajnem področju (npr. zakonske, 

referendumske pobude itd.) oziroma njihovo volilno in nadzorno funkcijo (npr. različna 

imenovanja,  parlamentarne preiskave, nezaupnica vladi itd.) razen pri bivših poslancih.  

V primeru dvodomnih parlamentov smo obravnavali le status poslancev, ne pa tudi 

članov drugega doma.

1.1 UREDITEV V SLOVENIJI 

Po ustavnih določbah (80. člen) Državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije. 

Zakon o poslancih določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca ter nezdružljivost funkcije 

poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi. 

Zakon o poslancih med drugim določa, da poslanec ne sme biti hkrati član Državnega

* Mag. Eror Andrej, dr. Žagar Katarina, Blažič Janez;  pripravljeno 3.11.2005, obljavljeno 4.11.2005
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 sveta niti ne sme opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih, ne sme pa tudi 

poklicno opravljati funkcije v organih lokalnih skupnosti. Poslanec poleg tega ne 

sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne 

funkcije in ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe. Po obvestilu 

pristojnemu delovnemu telesu Državnega zbora sme poslanec samostojno ali v 

delovnem razmerju opravljati dejavnost, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, 

znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del. Dejavnost, ki jo opravlja, ne sme presegati 

petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje 

dejavnosti. Državni zbor na predlog pristojnega delovnega telesa odkloni poslancu 

opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca ali ovira 

objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije. Če je poslanec izvoljen 

za predsednika vlade ali imenovan za podpredsednika vlade ali ministra ali državnega 

sekretarja, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca.

Poslanec se je dolžan udeleževati sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles, katerih  

član je. Poslanec, ki ne more priti na sejo Državnega zbora oziroma njegovega  

delovnega telesa, katerega član je, mora o tem pravočasno obvestiti predsednika zbora 

oziroma predsednika delovnega telesa in navesti razloge, zaradi katerih se ne bo mogel 

udeležiti seje. Če se poslanec neopravičeno ne udeleži seje Državnega zbora oziroma 

njegovega delovnega telesa, katerega član je, se mu ustrezno zniža plača in drugi osebni 

prejemki. Postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca in ukrepi so določeni s 

poslovnikom Državnega zbora. 

med materialnimi in drugimi pogoji za delo poslancev je treba najprej omeniti plačo, 

do katere ima pravico poslanec. Osnova za obračun plač je določena v zakonu. Plače 

poslancev določa Državni zbor oziroma pristojno delovno telo. Poslanec ima tudi pravico 

do nadomestila plače v višini plače za čas letnega dopusta. S spremembo zakona o poslancih 

pa delodajalec poslancu za zadržanost z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana 

z delom, izplačuje nadomestilo plače v višini 80% plače poslanca v preteklem mesecu, in 

sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih 

dni v koledarskem letu. Poslanci so v času opravljanja funkcije socialno zavarovani po 

predpisih o socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju.

Poslanec ima pravico tudi do drugih osebnih prejemkov in povračil:

•povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,

•regresa za prehrano med delom,

•regresa za letni dopust,

•nadomestila za ločeno življenje,
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•povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja, kjer ima službeno stanovanje, 

do  kraja stalnega prebivališča in nazaj,

•povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v kraj, kjer ima službeno 

stanovanje,  in nazaj,

•povračila stroškov za izobraževanje,

•jubilejne nagrade,

•odpravnine ob odhodu v pokoj.

II. STATUS POSLANCA V USTAVAH  IZBRANIH DRŽAV 

V večini ustav držav članic EU obstajajo določbe glede materialnih in drugih pogojev 

za delo poslanca. 

Najpogosteje je v ustavah obravnavana imuniteta poslanca1. V nemškem temeljnem 

zakonu ter v češki ustavi je poslancem tudi zagotovljeno, da lahko zavrnejo pričanje o 

zadevah, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. 

Številne ustave vsebujejo določila glede plačila poslancem. Tako nemški temeljni 

zakon določa, da poslancem pripada nadomestilo, ki jim zagotavlja neodvisnost pri 

delu, pravico do brezplačne uporabe vseh sredstev javnega prevoza, predpisuje pa, da 

se podrobnosti uredijo z zakonom. Plačila poslancem zagotavljajo tudi ustave Grčije, 

Irske, Italije, Nizozemske, Španije, Portugalske, cipra, Latvije, Luksemburga in Danske. 

V danski ustavi je zapisano, da se plačilo poslancem ureja v zakonu o volitvah. ciprska 

ustava v 84. členu vsebuje zanimivo določbo, ki pravi, da vsako višanje plačil poslancem 

začne veljati šele z novim mandatom, ne pa s tistim, ki je spremembe sprejel. Pravica 

do brezplačnega javnega prevoza poslancem pripada tudi po grški in belgijski ustavi, v 

Belgiji pa poznajo tudi z ustavo zagotovljeno letno zavarovanje (annual indemnity) in 

prispevke za pokojnino.  

Ustave držav članic določajo še nekatere druge statusne pravice poslancev. Na primer, 

na Portugalskem se poslancem zagotavljajo pogoji za učinkovito delovanje in je zapisana 

pravica do odloga služenja vojaškega roka ter možnost izdaje poslanskega potnega lista 

oziroma specialne izkaznice. V finski ustavi se posebej za poslance poudarja svoboda 

govora in vedenja. V ustavah Poljske, Španije in Belgije je nadaljnja določitev dolžnosti 

in statusa poslancev prepuščena poslovnikom poslanskih zbornic.    

Tudi v drugih državah (npr. v Italiji) posamezne vidike statusa podrobneje opredeljujejo 

številni zakoni, poslovnik poslanske zbornice itd.  Na Češkem poleg ustave status poslanca 

opredeljuje splošna zakonodaja, kot npr. zakon o delu, posamezna področja pa so bolj 

1  Več o tem v poglavju o imuniteti poslancev.
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konkretno opredeljena v zakonu o plači ter drugih prejemkih predstavnikov države in 

nekaterih državnih organov in sodnikov, povezanih z opravljanjem funkcije (Knez, 1998).

Na madžarskem posamezne vidike statusa poslancev podrobneje opredeljujeta zakon 

o statusu poslancev in zakon o plačah. Zakon o statusu poslancev določa možnost 

dodatnega dela poslancev, delovno in socialno varstvo poslanca, parlamentarno 

imuniteto, nezdružljivost in obveznost prijavljanja premoženja, dodatnega dela, članstva 

v nadzornih ali upravnih odborih itd. 

Iz tabele. 1 je razvidno, kako je status poslancev  v glavnih točkah urejen v ustavah držav 

članic EU. 

Tabela 1: Status poslanca v ustavah držav članic EU

Država Določbe glede materialnih in drugih pogojev za delo poslanca

Avstrija Poklicna in nepoklicna imuniteta (57. člen)2.

Belgija Poklicna in nepoklicna imuniteta (58. in 59. člen).

Poslanska zbornica s svojim poslovnikom določi pravila pri opravljanju dolžnosti poslanca (60. člen).

Vsak poslanec je letno zavarovan - annual indemnity (66. člen).

Poslancem pripada brezplačni javni prevoz in transport v notranjem prometu (66. člen).

Poslanska zbornica določi višino prispevkov za pokojnine (66. člen).

Ciper Poklicna in nepoklicna imuniteta (83. člen).

Poslanci prejemajo z zakonom določeno plačo (84. člen).

Vsako višanje plačil poslancem začne veljati šele z novim mandatom, ne pa s tistim, ki je spremembe sprejel 

(84. člen).

Češka Poklicna in nepoklicna imuniteta (27. člen).

Poslanec lahko zavrne pričanje o zadevah, ki jih je zvedel pri opravljanju poslanske funkcije (28. člen).

Danska Poklicna in nepoklicna imuniteta (57. člen).

Plačilo poslancem se odredi z izbornim zakonom (58. člen).

Estonija Poklicna in nepoklicna imuniteta (62. in 76. člen).

Finska Poklicna in nepoklicna imuniteta (30. člen).

Svoboda govora in vedenja (31. člen).

Francija Poklicna in nepoklicna imuniteta (26. člen).

Grčija Poklicna in nepoklicna imuniteta (61. in 62. člen).

Za opravljanje svoje službe država poslancem povrne stroške. Plačilo poslancem določi parlament (63. člen).

Poslanci so oproščeni plačila za transport, pošto in telefon v obsegu, ki ga določi parlament (63. člen).

V primeru neopravičene odsotnosti  z več kot pet sej v mesecu, se za vsako odsotnost  vzame trideseti del od 

mesečne plače poslanca (63. člen).

Irska Poklicna in nepoklicna imuniteta (15. člen).

Parlament z zakonom uredi plačila poslancem glede na njihove dolžnosti. Odobri jim brezplačna potovanja 

ter druge olajšave v povezavi z njihovimi dolžnostmi (15. člen, 15. točka).

2 več o imuniteti v tabeli 7.
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Država Določbe glede materialnih in drugih pogojev za delo poslanca

Italija Poklicna in nepoklicna imuniteta (68. člen).

Poslancem pripada plača določena z zakonom (69. člen).

Latvija 
Poklicna in nepoklicna imuniteta (28, 29. in 30. člen).

Prejemajo plačo iz proračuna (33. člen).

Litva Poklicna in nepoklicna imuniteta (62. člen).

Luksemburg materialna, poklicna imuniteta -indemniteta (indemnity)  (68. člen).

Nepoklicna imuniteta (69. člen).

Poslancem pripada kritje potnih stroškov in plača  - vsota in pogoji so določeni z zakonom (75. člen).

Madžarska Določba, da poslance varuje poslanska imuniteta, ki je podrobneje urejena v zakonu o pravnem statusu 

poslancev (20. člen)

Malta Parlament z zakonom določi privilegije, imuniteto in pooblastila poslancev (65. člen)

Nemčija Poklicna in nepoklicna imuniteta (46. člen).

Pravica poslanca, da zavrne pričanje (47. člen).

Poslanec je upravičen do nadomestila, ki mu zagotavlja neodvisnost. (48. člen).

Poslanci imajo pravico do brezplačne uporabe vseh sredstev javnega prevoza (48. člen).

Podrobnosti glede statusa in ugodnosti poslanca se uredijo z zakonom (48. člen).

Nizozemska Plačilo poslancem in bivšim poslancem se uredi s posebnim zakonom (63. člen).

Poklicna imuniteta (71. člen).

Poljska Poklicna in nepoklicna imuniteta (105. člen).

Organizacija in delo parlamenta se ureja s poslovnikom (112. člen). 

Portugalska Poslancem so zagotovljeni pogoji za učinkovito delovanje (155. člen).

Javna uprave je dolžna sodelovati s poslanci (155. člen).

Poklicna in nepoklicna imuniteta (157. člen).

Pavice in privilegiji: 

-odlog služenja vojaškega roka,

-svoboda gibanja, pravica do specialnega potnega lista,

-specialna izkaznica ter

-plača, določena z zakonom (158. člen).

Slovaška Poklicna in nepoklicna imuniteta (78. člen). 

Španija Poklicna in nepoklicna imuniteta (71. člen).

Poslanska zbornica določi plačilo poslancem  (71. člen).

Poslanska zbornica ureja svoj poslovnik, avtonomno določa proračun in po dogovoru ureja status poslancev 

(72. člen).

Švedska Poklicna in nepoklicna imuniteta (4. poglavje, 8. člen). 

Delo parlamenta določi poseben zakon (4. poglavje, 10. člen).

Združeno

kraljestvo

Ni posebnih določb - ni pisane ustave.

(Pravno podlago za imuniteto predstavlja 9. člen temeljnega zakona o političnih pravicah človeka iz leta 1689 

- Bill of Rights of 1689 in pa običajno pravo)

Vir: Ustave držav članic EU, J. Blažič, N. Koselj in K. Žagar ( 2005): Poslanska imuniteta držav članic EU.

V nadaljevanju prikazujemo tudi nekaj informacij o določbah o statusu poslancev v 

ustavah Kanade, Avstralije, Rusije in Združenih držav Amerike.

Ustavi ZDA in Kanade ne vsebujeta določil glede statusa poslancev. 
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Avstralska ustava določa plačo in imuniteto poslanca. V Rusiji pa je glede statusa poslancev 

v ustavi določena imuniteta, posamezne vidike statusa pa podrobneje opredeljuje 

poseben zakon (spletne strani).

III.  MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA DELO POSLANCA 

3.1 Plača poslanca in druga izplačila 

V številnih državah je plačilo poslancem zagotovljeno že z ustavo. Navadno so poslanci 

upravičeni do plačila (remuneration), ki ga sestavlja osnovna plača in dodatki. Osnovna 

plača je pogosto določena v razmerju do plače javnih uslužbencev (npr. v franciji in na 

madžarskem) ali sodnikov ustavnega ali višjega sodišča (npr. v Italiji in Belgiji). Poslanska 

plača pa ne izključuje različnih dodatkov, kakršni so sejnine, dodatek za delo v delovnih 

telesih, dodatek za funkcijo predsednika ali podpredsednika itd.3 V posameznih državah 

je uveljavljena praksa, da se poslancem trga od plače, če se ne udeležijo sej (npr. v Italiji, 

Latviji, Grčiji in na Poljskem). V Latviji se poslancu  trga 20% od plače za vsak neupravičeni 

izostanek, velja pa, da je poslanec prisoten, če se trikrat prijavi tekom trajanja seje - 

poseben sistem registracije. V Grčiji pa je v 63. členu ustave zapisano, da se v primeru 

neopravičene odsotnosti z več kot pet sej v mesecu za vsako odsotnost vzame trideseti 

del od mesečne plače poslanca. 

Plačila parlamentarcem določajo poslanci sami. Običajno se plačuje tudi davek od plače. 

V večini držav so upravičeni tudi do različnih funkcijskih dodatkov (za predsednika, 

podpredsednike, predsednike odborov itd.). Na cipru pa vsi poslanci dobivajo enako 

plačo, razen predsednika parlamenta (Rzeplinski, 1996).  

Razen plač in funkcijskih dodatkov so poslanci upravičeni do različnih dodatkov  

za stroške. Ti dodatki so običajno neobdavčeni. To so npr. dodatki za poštne in 

telekomunikacijske storitve, za potovanja v državi, za reprezentanco, za prehrano in 

namestitev, za pisarno v volilni enoti ter sejnine. Navadno je poslanec upravičen do 

osebnega sekretarja ali svetovalca.    

V nemškem parlamentu so tako poslanci upravičeni do mesečnih poslanskih nadomestil 

ter do pavšala za stroške. Predvideni so tudi odbitki v primeru izostanka s seje, ki so pa 

odvisni od razloga za izostanek. 

3  Več o tem: N. Koselj (2005): “Pogoji za delo poslancev”, naloga Raziskovalnega oddelka št. 16/05.
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V latvijskem parlamentu je predpisano, da mora biti podatek o skupnem znesku plačil 

poslancem javen (mesečna plača, premije, stroški reprezentance in druga povračila 

stroškov).

Iz tabele 2 pa je razvidno, kako so plačila poslancem v glavnih točkah urejena v nekaterih 

državah članicah EU. 

Tabela 2: Pregled ureditve plačila poslancem v nekaterih državah članicah EU

Država Plačilo za poslanca

Belgija Plača (izhodiščna plača sodnikov ustavnega sodišča).

Plača odvisna od udeležbe na sejah.
Ciper Plača. Brez funkcijskih dodatkov, razen za predsednika parlamenta. 

Češka Višina plače se določi s koeficientom (poslanec brez dodatnih 

funkcij ima npr. koef. 1,00, predsedniki odborov 1,40, podpredsednik 

parlamenta 1,90 oz. 2,00, predsednik parlamenta 2,90). Povprečna 

plača poslanca je približno 5-krat večja od povprečne plače na 

Češkem. 

Dodatki:

- povrnitev stroškov za reprezentanco;

-  povrnitev stroškov za prevoz na delo ali na službenih poteh.
Danska Plača in dodatki. Osnovna plača enaka plači javnih uslužbencev v 

dohodkovnem razredu  (income bracket) 49.
Francija Plača (povprečna plača višjih drž. uslužbencev).

Italija Plača  (na podlagi plač članov višjega sodišča).

Dodatek- sejnina za vsak dan udeležbe na sejah parlamenta ali 

komisij.

Poznajo tudi funkcijski dodatek. 
Irska Plača in

nadomestilo za potne stroške in dnevnice.
Latvija Plača (obdavčena) in dodatki (neobdavčeni), posebni koeficienti za 

delo v odborih ali pododborih ter za reprezentanco.
Litva Plača, ki se določi z zakonom.

Madžarska Posebni zakon. Osnovna plača poslanca je enaka šestkratni osnovni 

plači javnega uslužbenca. 

funkcijski dodatki.
Nemčija Plača. mesečno nadomestilo, prispevek za službeni položaj, 

funkcijski dodatek. 
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Država Plačilo za poslanca

Švedska Plačo in nadomestila ureja parlament. Plača je obdavčena.

Združeno 
kraljestvo

Plača in dodatki.

Vir: N. Koselj (2005): “Pogoji za delo poslancev”; S. Gazdič (2001): “Položaj poslancev - primerjalni pregled; 

 Rzeplinski (1996) in S. Knez (1998).

3.2  ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Poslanci svojo funkcijo opravljajo poklicno, zato se v tem poglavju predstavljajo 

posebnosti zdravstvenega varstva poslancev, še posebej nadomestila in plače poslancev 

v času bolniške odsotnosti. 

Posebne pravice na področju zdravstvenega varstva so določene v italijanskem in češkem 

zakonu o poslancih. V Italiji ima poslanec pravico do posebne zdravstvene oskrbe zanj 

in za njegove družinske člane, v kolikor plačuje posebno premijo (odbito od mesečnega 

prejemka). To pravico obdrži tudi po koncu mandata, v kolikor še plačuje posebno premijo. 

Na Češkem pa imajo poslanci pravico do povrnitve stroškov zdravstvene oskrbe.

V nemškem Bundestagu je na voljo zdravnik, ki posreduje v nujnih primerih, v Združenem 

kraljestvu pa je v parlamentu zaposlena medicinska sestra, ki skrbi za prvo pomoč4.

Iz tabele 3 je razvidno, kako so boleznine za poslance urejena v nekaterih državah 

članicah EU. 

Tabela 3: Boleznine za poslance v izbranih državah članicah EU

Država Boleznine - posebne ugodnosti
Nadomestilo (plača) za  
odsotnost z dela zaradi 
bolezni (v%)

Avstrija Ni posebnih ugodnosti. 100
Belgija V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo 

v celoti (ne nadomestila). morajo predložiti 

zdravniško potrdilo.

100

Ciper V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo 

v celoti. 
100

Češka V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo v 

celoti 30 dni bolezni. Ostale dni pa prejemajo 

bolniško nadomestilo.

100

4  Več o tem: T. Krašovec (1999) “Zdravstveno varstvo poslancev”, raziskovalna naloga št. 35/1999.
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Država Boleznine - posebne ugodnosti
Nadomestilo (plača) za  
odsotnost z dela zaradi 
bolezni (v%)

Danska V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo v celoti 

(ne dobivajo nadomestila).
100

Estonija Ni posebnih ugodnosti. 80 (do 250 dni v enem letu)

Francija V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo v celoti. 100

Finska V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo v celoti. 100

Latvija Ni posebnih ugodnosti. 75-80 (do največ 78 tednov v 3 letih)

Litva Ni posebnih ugodnosti. 85

Nemčija V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo, dodatek 

za opravljanje funkcije pa je nekoliko zmanjšan.  
100

Poljska V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo v celoti. 100

Slovaška V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo v celoti 

prvih 6 mesecev.
100 (6 mesecev)

Španija V času bolniškega dopusta imajo poslanci celotno plačo 

in javno zdravstveno oskrbo.
100

Švedska Ni posebnih ugodnosti. 0-80

Združeno 
kraljestvo

V primeru bolezni poslanci prejemajo plačo v celoti.
100

Vir: I. Zobavnik in K. Žagar (2005): “Plače poslancev v času bolniške odsotnosti”.

3.3 Dodatne ugodnosti 

Večina držav svojim poslancem omogoča določene ugodnosti pri uporabi 

telekomunikacijskih storitev, nastanitvi, uporabi parkirišč in službenih avtomobilov ter 

strokovni podpori. Vendar so na področju urejanja teh pravic opazne tudi razlike med 

državami.  

Na primer, v avstrijskem Nationalratu ne zagotavljajo avtomobilov posameznim 

poslancem, ravno tako pa ni posebnega fonda avtomobilov, s katerim bi bil 

zagotovljen prevoz poslancev. V skladu z 9. členom Zveznega zakona o prejemkih 

(Bundesbezügegesetz) pripada avtomobil samo predsedniku Nationalrata (ob plačilu 

določenega prispevka), pod določenimi pogoji pa tudi njegovim namestnikom (spletna 

stran EcPRD). 

V belgijskem predstavniškem domu obstaja vozni park, ki pa ga lahko koristijo samo 

vodstvo in pomembnejše delegacije. Vozni park šteje šest vozil, poleg tega pa obstaja 

še eno vozilo, namenjeno predsedniku poslanske zbornice. V celoti je financiran iz 

proračuna predstavniškega doma.

V danskem parlamentu poslancem avtomobili ne pripadajo. Enako velja za finski 
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parlament, kjer tudi nimajo posebnega voznega parka za poslance. Švedski parlament 

poslancem ne zagotavlja avtomobilov, vendar pa se njihova potovanja štejejo kot službena 

potovanja, za katera se jim stroški povrnejo. Ni tudi voznega parka za poslance, so pa 

predsedniku in trem podpredsednikom Riksdaga na voljo avtomobili s šoferji (spletna 

stran EcPRD). 

V italijanskem parlamentu imajo pravico do službenega avtomobila za službene poti le 

parlamentarci, ki zasedajo najvišje funkcije - predsednik in podpredsedniki. Imajo pa 

pravico do neomejenega brezplačnega prevoza z letali znotraj države (določen dodatek 

za potovanja po EU) ter do brezplačne kartice za vožnjo po avtocestah znotraj države 

(Bekeš, 1998).

V Češkem parlamentu imajo poslanci pravico do uporabe službenega avtomobila za 

opravljanje funkcije  (Knez, 1998).

Poslanec v nemškem parlamentu lahko uporablja službeni avtomobil in ima pravico do 

brezplačne uporabe železnic ali letal v notranjem prometu. V primeru uporabe lastnega 

avtomobila se mu povrne kilometrina. 

Iz tabele 4 je razvidno, kako so v nekaterih državah članicah EU urejene  

telekomunikacijske storitve, službena stanovanja, službena parkirišča, prevoz in  

strokovna pomoč poslancem. 

Tabela 4: Pregled ureditve telekomunikacijskih storitev, namestitev za po-
slance, parkirišč in strokovne pomoči v nekaterih državah članicah EU

Država
Telekomunikacijske 

storitve
Službeno stanovanje

Službeno parkirišče, 

avtomobil
Strokovna pomoč

Avstrija Nadomestilo za nastanitev 

do določene višine. 

Brez pravice do 

službenega avto-

mobila. 

- 1 do 3 osebna pomočnika 

poslanca

- raziskovalna služba. 

Belgija Posebna rezidenca za 

predsednika v parlamen-

tarni stavbi. Poslanci dobijo 

dodatek za stroške (redko 

najemajo stanovanja).  

Vozni park samo 

za vodstvo in 

pomembnejše 

delegacije. 

- en svetovalec na poslanca. Za 

v ta namen dobljena sredstva se 

združujejo  v poslanski skupini.

- parlamentarne službe (npr. odd-

elek za študije in dokumentacijo, 

raziskave in arhiviranje).

Češka Povrnitev stroškov za 

telefon.

Povrnitev stroškov 

začasnega bivanja v kraju 

opravljanja funkcije.

Pravica do službenega 

stanovanja.

Pravica do

službenega avto-

mobila za opravl-

janje funkcije. 

Povrnitev stroškov za administra-

tivno pomoč, osebnega asistenta 

in za strokovno literaturo. 
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Država
Telekomunikacijske 

storitve
Službeno stanovanje

Službeno parkirišče, 

avtomobil
Strokovna pomoč

Danska Posebna rezidenca za 

predsednika parlamenta.

Pravica do stanovanja 

zagotovljena tudi  tistim 

poslancem, ki opravljajo 

vodstvene funkcije. 

Avtomobil poslan-

cem ne pripada. 

- vsak poslanec ima pravico do 

1,5 akademsko izobraženega 

svetovalca.

Načeloma pa jih najamejo prek 

poslanske skupine; 

- strokovna pomoč v odborih/

komisijah;

- raziskovalna služba.

Francija Do določenega zneska 

brezplačno.

Posebna rezidenca za 

predsednika parlamenta.

Finska Do določenega zneska 

(mesečno določeni 

pavšal).

Nadomestilo za stroške. Avtomobil poslan-

cem ne pripada. 

- osebni uslužbenci poslancev 

(sodijo v administrativni oddelek);

- glavni urad (z informacijsko-razis-

kovalno službo).

Irska Nadomestilo za telefon-

ske pogovore z volivci.

Nadomestilo za nočitev.

Italija Povrnitev stroškov v 

enotnem znesku.

Brez pravice do 

službenega GSm-a.

Poslancem pripada določena 

mesečna vsota za bivanje v 

hotelu ali najetem stanovanju 

(službeno stanovanje imajo 

le tisti, ki zasedajo najvišje 

funkcije - predsednik, pod-

predsedniki).

Avtomobil samo za 

najviše funkcije.

-osebni pomočnik/a (mesečni 

dodatek);

- pomočnik v poslanski skupini;

-študijsko-raziskovalni center.

Latvija Povrnitev stroškov za 

namestitev po posebnem 

koeficientu (tistim, ki ne 

živijo v Rigi). 

Povrnitev potnih 

stroškov po poseb-

nem koeficientu 

razen v primeru, 

ko jim se dodeli 

službeni avtomobil.

Poslancem pripadata največ 2 

asistenta, njuna plača se krije iz 

proračuna, vendar plačilo za oba 

asistenta ne sme presegati višino 

plače za enega asistenta. 

Litva Imajo pravico do osebnega 

asistenta oz.  asistenta, ki pokriva 

več poslancev znotraj poslanske 

skupine. Plača asistenta se krije iz 

proračuna.

Imajo pravico tudi do asistentov, ki 

delajo prostovoljno. 

Madžarska Brezplačno. mesečno nadomestilo za 

stanovanje, primerno stano-

vanje za poslance zunaj 

Budimpešte.

Brezplačno (P 

kartica, ki omogoča 

dostop do dveh var-

ovanih parkirišč).

Brezplačen javni 

transport.
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Država
Telekomunikacijske 

storitve
Službeno stanovanje

Službeno parkirišče, 

avtomobil
Strokovna pomoč

Nemčija Kritje stroškov v pisarni, 

izven sedeža parlam-

enta nosi poslanec sam 

(prejema pavšal za 

stroške, ki je različen 

glede na funkcijo).

Bundestag nima službenih 

stanovanj, vsak poslanec 

prejema “dodatek za 

stroške”.

Uporaba službenih 

vozil. 

-osebni uslužbenci poslanca;

-opremljena pisarna;

- uslužbenci poslanskih skupin;

-administracija parlamenta. 

Nizozemska Ni službenih stanovanj oz. 

nadomestila za stanovanje, 

dobijo pa “posebni poklicni 

dodatek”.

Poslanska skupina dobi sredstva 

odvisno od števila poslancev. 

Osebni asistenti. 

Španija Dodatno nadomestilo za 

stroške bivanja v madridu. 

Princip -večja razdalja, višji 

dodatek. 

Švedska Razen pisarniške 

opreme poslancem 

pripada še naročnina 

za računalniške in tel-

efonske komunikacije 

doma. Parlament jim 

plača stroške za telefon 

(naročnina in klici), 

kot tudi naročnino za 

mobilni telefon, klice pa 

plačajo sami. možno je 

povračilo stroškov.  

Pisarne/stanovanja (60 

poslancev), stanovanja Riks-

daga (200 poslancev), tisti 

izven Stockholma si sami 

priskrbijo stanovanja (za to 

skrbi poseben oddelek).

Določeno število 

brezplačnih mest 

- “kdor prej pride, 

prej parkira” 

za poslance in 

uslužbence. 20+6 

dodatnih mest za 

poslanske skupine. 

Avtomobil na voljo 

samo predsedniku 

in podpredsed-

nikom parlamenta.

- strokovni sodelavci v poslanski 

skupini;

- raziskovalni oddelek.

PS dobijo sredstva, ki vključuje 

dodatek za politične svetovalce.

Združeno 

kraljestvo

Brezplačne notranje 

storitve (ne v strankar-

ske in osebne namene). 

mednarodni klici prek 

operaterja, stroške nosi 

poslanec.

Predsedniku pripada stano-

vanje, ostali si urejajo sami 

(dobijo dodatek). Drugi 

dodatki odvisno od kraja 

bivanja oz. dela. 

Brezplačno 

(možnost povr-

nitve stroškov za 

parkirnino v zvezi z 

delom). 

- strokovne sodelavce in adminis-

trativno osebje zaposli poslanec 

(dodeljena sredstva). Ti uslužbenci 

se statusno razlikujejo od stalno 

zaposlenih v službah.

- drugih 6 oddelkov (npr. 

knjižnični oddelek).

Viri: Zakoni o poslancih nekaterih navedenih držav, N. Koselj (2005): “Pogoji za delo poslancev; T. Krašovec (2002): 

“Uporaba telefonov - primerjalno”; T. Krašovec (2001): “Poslanska stanovanja”;  S. Gazdič (2001): “Položaj poslancev 

- primerjalni pregled”; B. Berce-Bratko in J. Šinkovec (2001): “Strokovna pomoč poslancem”; spletna stran EcPRD; 

S. Knez (1998) in P. Bekeš (1998).

Opomba: 

Prazen prostor je v primerih, ko ni bilo mogoče dobiti podatkov v razpoložljivih virih. 
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3.4 POSEBNE UGODNOSTI VODSTVA PARLAMENTA -  
 PREDSEDNIKA PARLAMENTA

Člani parlamenta imajo za opravljanje funkcije v parlamentu nekatere posebne  

ugodnosti. Vodstvo parlamenta, predvsem predsednik (angl. “speaker”), pa ima 

poleg običajnih ugodnosti, ki jih imajo vsi poslanci, še nekatere dodatne na primer: 

avtomobil s šoferjem, uradno rezidenco, osebne stražarje itn. Ureditev se po državah 

razlikuje. V tabeli 5 prikazujemo ugodnosti predsednikov parlamentov v večini držav 

članic EU in nekaterih držav, ki niso članice EU. Podatke smo pridobili iz spletne strani  

Interparlamentarne unije.

Tabela 5: Ugodnosti predsednika parlamenta v posameznih državah

Država Ugodnosti  predsednika parlamenta

Avstrija - Plača, 

- službeni avtomobil, 

- službe - sekretariat predsednika.

Belgija - Poslanska plača, 

- poseben predsedniški dodatek, 

- povračilo reprezentančnih stroškov, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat (12 članov), 

- uradna rezidenca: predsedniška palača 

(President’s mansion), 

- telesni stražar.

Ciper - Plača,

- povračilo stroškov,  

- službeni avtomobil, 

- sekretariat in dodatno osebje 

- policijsko varovanje.

Češka - Osnovno plačilo in poseben dodatek, 

- uradna rezidenca v zgradbi parlamenta, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat, 

- telesni stražarji.

Danska - Plača v enakem znesku kot za ministre, 

- pravica do pokojnine, 

- uradna rezidenca v zgradbi parlamenta, 

- službeni avtomobil s šoferjem, 

- sekretariat, 

- splošna administrativna pomoč (služba).

Država Ugodnosti  predsednika parlamenta

Francija - Plača (kot za poslance) in dodatna sredstva za 

stroške, 

- uradna rezidenca (hôtel de Lassay) in apartma 

(château de Versailles), 

- administrativno osebje, sekretariat, pomoč 

uslužbencev, 

- službeni avtomobili in šoferji, 

- uslužbenci policije.

Grčija - Plača kot za poslance in poseben dodatek v 

znesku 40% poslanske plače, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat, 

- policijsko varovanje.

Irska - Plača in funkcijski dodatek, 

- službeni avtomobil z dvema šoferjema, članoma 

državne policije, 

- sekretariat.

Italija - Plača in dodatek za stroške, 

- uradna rezidenca, 

- službeni avtomobil s šoferjem, 

- letalski prevoz, 

- sekretariat, 

- telesni stražarji.

Litva - Plača in nadomestilo za stroške, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat, 

- telesni stražarji.
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Država Ugodnosti  predsednika parlamenta

Luksemburg - Plača kot za poslance in nadomestilo za stroške, 

- službeni avtomobil.

Madžarska - mesečno nadomestilo.

Malta - Plača (podobna ministrski plači),  

- službeni avtomobil in šofer,  

- osebni sekretar (tajnik).

Nemčija - Enako plačilo kot za poslance in dodatna 

sredstva, 

- službeni avtomobil, 

- povrnitev stroškov in reprezentančnih stroškov, 

- pisarna, 

- uradna rezidenca.

Nizozemska - Plača in nadomestilo za stroške, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat.

 Portugalska - Plača (enaka 80% plače predsednika republike 

in 40% za reprezentančne stroške), 

- uradna rezidenca, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat in dodatno osebje, 

- telesni stražarji.

Poljska - Dnevno (poslansko) nadomestilo (daily allow-

ance), 

- plača  in dodatna sredstva, 

- potovanje z letalom in železnico, 

- apartma v hotelu Sejma (Sejm’s hotel), 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat, 

- varovanje vladne varnostne službe (Govern-

ment Security Bureau), 

- uporaba letal in helikopterjev posebne trans-

portne enote zračnih sil  (Air force Squadron).

Slovaška - Plača,

- uradna rezidenca,

- službeni avtomobil, 

- sekretariat, 

- telesni stražarji.

Španija - Plača in povračilo stroškov,  

- uradna rezidenca, 

- službeni avtomobil, 

- kabinet z več svetovalci in sekretarji (tajniki), 

- telesni stražarji.

Država Ugodnosti  predsednika parlamenta

Švedska - Plača in pokojnina, 

- nadomestila kot za ostale poslance, 

- povračilo stroškov, 

- majhno stanovanje v zgradbi parlamenta, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat, 

- telesni stražarji na zahtevo.

Združeno 

kraljestvo

- Plača enaka kot za ministra, 

- uradna rezidenca v palači (the Palace of 

Westminster), 

-  osebje (10).

Države 

nečlanice 

EU

Avstralija - Plača kot za poslance, 

- uradna plača,

- osebje (3 - kot za poslance), višji svetovalec, 

2 svetovalca, 2 pomožna svetovalca, 2 osebna 

tajnika, 

- dostop do poštnih in telefonskih storitev, v 

povezavi z opravljanjem dolžnosti, 

- službeni avtomobil.

Rusija - Plača, 40 % višja od poslanske, 

- službeni avtomobil, 

- sekretariat, 

- telesni stražarji.

Kanada - Plača, povračilo stroškov in nadomestila, 

- uradna rezidenca in stanovanje v središču, 

- službeni avtomobil in šofer, 

- osebni pomočnik in dodatno osebje.

ZDA - Predsedniški dodatek, 

- poslanska plača, 

- poseben dodatek za plače osebja in drugo, 

- sredstva za najem in opremo pisarne, 

- nadomestilo za poštne storitve, 

- potni stroški, 

- službeni avtomobil s šoferjem, ki je hkrati 

telesni stražar.

Vir: spletna stran IPU, podatkovne baze za navedene 

države: “Precidiency”.
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IV. NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ

Nezdružljivost opravljanja javnih funkcij se lahko nanaša na prepoved ali omejitev opravl-

janja javne funkcije hkrati z drugo javno funkcijo oziroma na prepoved ali omejitev opravl-

janja javne funkcije s hkratnim opravljanjem pridobitne dejavnosti.4 V tabeli št. 6 navajamo 

funkcije, ki niso združljive z opravljanjem poslanske funkcije po posameznih državah

 - članicah Evropske unije (razen za Dansko)5 in nekaterih državah, ki niso članice EU. 

Tabela št. 6: Nezdružljivost funkcije poslanca 

Država Poslanec ne more biti oziroma ne more 

opravljati naslednjih funkcij: 

Avstrija - član ustavnega ali upravnega sodišča, 

- predsednik ali podpredsednik računskega 

sodišča, 

- parlamentarni pooblaščenec (ombudsman), 

- član uprave (executives) v delniški družbi, 

bančnih, trgovskih transportnih zasebnih 

industrijskih družbah z omejeno odgovornostjo, 

podeželski kreditni ustanovi in vzajemnih 

zavarovalnicah.

Belgija - minister v vladi, 

- vsaka plačana funkcija za katero tako odloči 

vlada, 

- član v drugem zakonodajnem telesu (senat, 

občinski ali regionalni svet) 

- javni uslužbenec ali plačan državni uslužbenec, 

pokrajinski uradnik,  duhovnik plačan s strani 

države (State-paid clergyman), javni odvetnik 

(public-service lawyer), funkcionar ministrstva za 

finance (Treasury official), vladni pooblaščenec 

za zasebna podjetja itn.

Ciper - minister,

- občinski svetnik,

- član vojaških ali varnostnih sil, 

- v javni ali občinski službi.

4  Več o nezdružljivosti glej: K. Žagar in J. Blažič (2001): “Primerjalna analiza ureditve nezdružljivosti opravljanja 

javne funkcije s pridobitno dejavnostjo”.

5  Po ugotovitvah raziskovalne naloge o nezdružljivosti št. 81/01 na Danskem ni splošnih določil, ki bi urejala 

nezdružljivost poslanske funkcije.

Država Poslanec ne more biti oziroma ne more 

opravljati naslednjih funkcij: 

Češka - predsednik države, 

- sodnik, 

- delavec policije, 

- pravni zastopnik ali državni arbiter (attorney or 

State arbitor). 

Estonija - druge državne (javne) funkcije.

Finska - vojaška služba,

- kancler za pravosodje (chancellor of Justice),ali 

njegov namestnik,  

- parlamentarni ombudsman ali namestnik, 

- član vrhovnega sodišča ali vrhovnega upravnega 

sodišča.

Francija - član vlade, 

- član ustavnega sveta (constitutional council), 

- senator, 

- član ekonomskega in socialnega sveta,  

- sodnik, 

- javni uslužbenec,

- poklicni vojak,

- nosilec določenih funkcij iz tujih držav, 

- mednarodni javni uslužbenec, 

- vodilni položaj v državnem podjetju, družbi za 

državno pomoč, v javnih skladih (mobilising pub-

lic savings), nepremičninskem podjetju  

(a real estate firm), 

- svetovalne funkcije, 

- druge pomembne voljene funkcije.
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Država Poslanec ne more biti oziroma ne more 

opravljati naslednjih funkcij: 

Grčija - član oboroženih sil in varnostne službe, 

- določene javne funkcije, 

- direktor “polvladnih” agencij ali organizacij 

(semi-governmental agencies or organizations).

Irska - zaposlen s polnim delovnim časom v 

oboroženih ali policijskih silah, 

- javni uslužbenec (razen izjem), 

- določeni položaji v EU, 

- predsednik republike, 

- generalni nadzornik oziroma preglednik 

računov (comptroller and auditor general), 

- sodnik.

Italija - številne javne funkcije (vključno s sodnimi na 

ustavnem sodišču...) 

- član uprave v državnem podjetju ali v družbi 

prejemnici državne pomoči (State-assisted 

company).

Latvija - predsednik republike,

- v določenih javnih funkcijah, 

- član v mestnem, okrožnem ali podeželskem 

občinskem svetu, 

- član v oboroženih silah.

Litva - član v oboroženih silah, policiji in podobnih 

službah.

Luksemburg - član vlade, 

- član državnega sveta ali revizijske hiše (Audit 

office) 

- sodnik, 

- pokrajinski poverjenik (district commissioner), 

- državni blagajnik ali računovodja, 

- duhovnik (minister of religion), 

- učitelj v osnovni šoli, 

- javni ali državni uslužbenec, 

- poklicni vojak v oboroženih silah.

Madžarska - predsednik republike, 

- član ustavnega sodišča,  

- določene javne oziroma državne službe, 

- sodnik, 

- član v vojaških, policijskih ali varnostnih silah.

Malta - nosilec javne funkcije,   

- član oboroženih sil,  

- služba, ki je v povezavi z volitvami.

Država Poslanec ne more biti oziroma ne more 

opravljati naslednjih funkcij: 

Nemčija - vladni položaj na zvezni ravni, 

- član računskega sodišča (member of federal 

Audit Office), 

- sodnik, 

- član drugega doma (Bundesrata), 

- javni uslužbenec, 

- član urada zveznega predsedstva.

Nizozemska - minister, 

- ombudsman,

- podpredsednik ali član državnega sveta, 

- sodnik vrhovnega sodišča, 

- član računskega sodišča (General Board of 

Auditors), 

- kraljičin pooblaščenec v pokrajini, 

- uslužbenec kateregakoli doma.

 Portugalska - član vlade, 

- poklicno v vojaških ali policijskih silah, 

- sodnik, 

- diplomat, 

- določene javne in duhovniške službe.

Poljska - predsednik narodne banke, predsednik 

računskega sodišča (Supreme chamber of 

control), 

- pooblaščenec ali namestnik za državljanske 

pravice, 

- pooblaščenec ali namestnik za pravice otrok, 

- član sveta za monetarno politiko, 

- ambasador, 

- zaposlen v uradu poslanske zbornice, senata ali 

predsednika republike, v vladni administraciji, v 

upravah lokalnih skupnosti, 

- sodnik, 

- javni tožilec, 

- javni uslužbenec, 

- poklicni vojak, 

- policist ali član državne varnosti, 

- voljen član v organih lokalnih skupnosti.

Slovaška - predsednik republike, 

- sodnik, 

- javni tožilec,  

- policist in poklicni vojaški uslužbenec, 

- jetniški ali sodni stražar, 

- ombudsman.
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Država Poslanec ne more biti oziroma ne more 

opravljati naslednjih funkcij: 

Španija - določeni visoki, vodilni vladni, politični in javni 

položaji,

- član oboroženih sil, 

- član skupščine avtonomnih skupnosti, 

- član volilnega odbora zakonodajnega sveta 

- (junta - zakonodajni svet)

Švedska - minister; sicer pa ni formalnih omejitev. V 

primeru konflikta interesov ne sodelujejo pri 

odločanju.

Združeno 

kraljestvo

- član oboroženih sil, 

- policist, 

- javni uslužbenec, 

- določene sodne funkcije,

- duhovnik, razen če ni član anglikanske cerkve 

(non-conformist churches),

- član lordske zbornice (peers),

- član v nekaterih javnih oganih (public boards 

and tribunals).

Država Poslanec ne more biti oziroma ne more 

opravljati naslednjih funkcij: 

Države 

nečlanice 

EU

Poslanec ne more biti oziroma ne more opravljati 

naslednjih funkcij: 

Avstralija - član državne ali pokrajinske oblasti 

- član drugega doma - senator,

- nosilec pridobitne dejavnosti ali dohodek iz 

javnega sklada,

- uslužbenec volilne komisije.

Rusija - javna služba in druge plačane aktivnosti.

Kanada - določene državne in voljene funkcije, 

- člani pokrajinskih oblasti , 

- sodniki.

ZDA - vsaka državna služba.

Viri: Ustave nekaterih navedenih držav, spletna stran: http://confinder.richmond.edu/, spletna stran IPU; K. Žagar in  

 J. Blažič (2001): “Primerjalna analiza ureditve nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo”; 

 S. Knez (1998).

4.1  Obveznost prijavljanja premoženja in interesov poslancev   
 oziroma njihovih družinskih članov 

 

Obveznost prijavljanja premoženja ne obstaja v vseh državah (na primer na cipru in 

v  Luksemburgu). V nekaterih državah pa je prijavljanje premoženja prostovoljno (npr. 

finska). V drugih državah (francija, Italija, Poljska) pa je poslanec dolžan predložiti 

svojo prijavo v 1-3 mesecih po volitvah oziroma po poteku mandata (francija, Poljska). 

Na Češkem, Poljskem in Slovaškem pa poslanci vsako leto prijavljajo svoje premoženje 

(Rzeplinski, 1996).

Na madžarskem je poslanec dolžan prijaviti svoje premoženje, dodatno delo, članstvo v 

upravnih in nadzornih odborih itd. (povzeto po spletnih straneh).

V parlamentu Združenega kraljestva vodijo poseben register interesov poslancev. 

Poslanci so dolžni prijaviti vse svoje posredne in neposredne interese, koristi oziroma 
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karkoli drugega, kar bi lahko pridobili skozi razprave, postopke itd. na sejah oziroma 

odborih.   

Avstrijska zakonodaja predpisuje obveznost prijavljanja interesov za poslance 

Nationalrata. Te obveznosti pa ne predpisuje za njihove zakonske partnerje. Tudi danska 

zakonodaja te obveznosti ne predpisuje posebej za zakonske partnerje poslancev.  

 

Poslanci belgijskega zveznega parlamenta morajo po posebnem zakonu podati prijavo 

premoženja ob začetku in po koncu mandata. V prijavi je prikazano lastno premoženjsko 

stanje  poslanca, pa tudi delež tega lastnega premoženja v skupnem premoženju, razen 

v primeru, če zakonski partner ne privoli v ocenjevanje skupnega premoženja.   

 Estonski parlament je v letu 1999 sprejel protikorupcijski zakon, ki med drugim uveljavlja 

dolžnost prijave gospodarskih interesov in prepoved zaposlovanja in poslovanja 

določenih oseb z nekaterimi državnimi ustanovami. med osebami, ki so dolžne prijavljati 

gospodarske interese, so tudi poslanci, v prijavi pa morajo biti med drugim navedeni 

podatki o premoženju njihovih zakonskih partnerjev (spletne strani EcPRD).    

V.  IMUNITETA POSLANCEV

V vseh državah članicah Evropske unije je uveljavljena poslanska imuniteta v širši ali v 

ožji obliki. 

...Poklicna imuniteta (imuniteta neodgovornosti, materialna imuniteta, tudi 

indemniteta) izključuje kazensko odgovornost. Poslancu omogoča, da lahko svobodno 

in neovirano nastopa v parlamentu, govori, kritizira delo vlade in drugih državnih 

organov, izraža svoja mnenja in glasuje, ne da bi bil za to poklican na odgovornost, 

priprt ali kaznovan. Nepoklicna imuniteta pa varuje poslanca pred odvzemom svobode 

in kazenskim postopkom za kazniva dejanja, storjena zunaj parlamenta. Ta imuniteta 

pomeni jamstvo za poslanca, da mu brez dovoljenja predstavniškega telesa, katerega 

član je, praviloma ne more biti odvzeta svoboda, niti zoper njega sprožen kazenski 

postopek. Iz tega so običajno izvzeta le hujša kazniva dejanja.  (Grad in Pogorelec, v 

Blažič in drugi, 2005).

Vse države imajo poklicno in nepoklicno imuniteto razen Nizozemske, ki nepoklicne 

imunitete nima. Določila o imuniteti so običajno zajeta v ustavah, lahko pa tudi v drugih 

predpisih.  V tabeli št. 7 prikazujemo ureditev poslanske - poklicne imunitete v državah 

članicah Evropske unije. 



130

Tabela 7: Pregled ureditev poslanske imunitete v državah članicah  

 Evropske unije

Država

Ali poklicna imuniteta obsega 

tudi civilno odgovornost?

Ali zaščita iz poklicne imunitete 

velja tudi po izteku mandata?

Ali poklicna imuniteta velja tudi 

izven prostorov parlamenta?

Avstrija • •

Belgija • •

Ciper • •

Češka •

Danska • • •

Estonija • •

Finska •

Francija • •

Grčija • • •

Irska • •

Italija • • •

Latvija • • •

Litva

Luksemburg • • •

Madžarska • •

Malta •

Nemčija • •

Nizozemska • • •

Poljska • •

Portugalska • • •

Slovaška • •

Slovenija •

Španija • •

Švedska • •

Združeno kraljestvo •

Vir: Ustave in drugi ustrezni akti držav članic EU, študija IPU in EcPRD v J. Blažič, N. Koselj in K. Žagar ( 2005): 

Poslanska imuniteta držav članic EU.

Legenda: 

Znak •  da

Prazen prostor - ne ali ni podatka 

V nadaljevanju prikazujemo tudi nekaj informacij o imuniteti v državah, ki niso članice 

EU; v Avstraliji, Kanadi, Rusiji in Združenih državah Amerike.
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Avstralska ustava v 49. členu določa, da pooblastila, posebne pravice in imuniteto 

predstavniškega doma in senata določi parlament. Poklicna imuniteta se nanaša na 

govorjeno ali pisano besedo ter glasovanje v parlamentu. Omejitev oziroma odvzem 

(derogation) velja, če gre za žaljivke parlamentu. Poklicna imuniteta velja tudi po 

izteku mandatnega obdobja za mnenja izražena med opravljanjem poslanske funkcije. 

Nepoklicna imuniteta (gl. tudi 50. člen ustave) se nanaša le na civilno odgovornost (civil 

proceedings), krije vse prestopke, vendar poslance ščiti le pred aretacijo in zaporno 

kaznijo. Vključuje tudi oprostitev obvezne prisotnosti poslancev na sodišču in porotništva 

(IPU,  spletna stran). 

Ruska ustava govori o imuniteti v 98. členu, in sicer je članom zveznega sveta (federation 

council) in članom državne Dume (State Duma) zagotovljena poslanska imuniteta v 

času trajanja mandata. Poslanec ne sme biti priprt, aretiran, preiskovan, razen če je zaloten 

pri kaznivem dejanju. Do odvzema imunitete lahko pride na priporočilo generalnega 

tožilca ruske federacije.

V Kanadi je imuniteta obeh domov določena v 18. členu ustave. Natančneje pa jo 

določa zakon o parlamentu. Poklicna imuniteta velja za govorjeno ali pisano besedo ter 

glasovanje v parlamentu. To pa ne velja za žaljivke parlamentu. Poklicna imuniteta velja 

med mandatnim obdobjem in po njem za mnenja izražena med opravljanjem poslanske 

funkcije. Nepoklicna imuniteta se nanaša na civilno odgovornost, zajema vse prestopke, 

vendar poslance ščiti le pred aretacijo in preiskovalnim zaporom (preventive custody) 

ne pa pred začetim sodnim postopkom in hišno preiskavo (IPU, spletna stran).

Ustava Združenih držav Amerike (iz leta 1787) vsebuje določbe o imuniteti članov 

kongresa v 1. členu. Pri ustavnem urejanju imunitete so se zgledovali po angleški ureditvi. 

Tako je na eni strani članom kongresa v celoti zagotovljena poklicna imuniteta, na drugi 

strani  v omejeni meri ureja nepoklicno imuniteto, ki varuje člana parlamenta tudi, ko 

ne opravlja poslanske funkcije. 

Nepoklicna imuniteta je načelno priznana, kajti članov kongresa ni dovoljeno pripreti v 

času zasedanja kongresa, vendar pa to ne velja v primerih, če ti storijo kaznivo dejanje 

ali dejanje zoper javni mir, ali če zagrešijo izdajo. V takšnih primerih je mogoče člana 

kongresa pripreti brez predhodne odobritve kongresa... Poklicna imuniteta (ki varuje 

člana parlamenta pri izvrševanju njegove javne funkcije) je članom kongresa v celoti 

zagotovljena, s tem, da jih varuje pred odgovornostjo za izjave podane v razpravi v 

obeh domovih ameriškega kongresa (Privilege of Speech or Debate). Svoboda govora in 
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razpravljanja v kongresu ne sme biti predmet obtožbe  ali preiskave s strani kateregakoli 

sodišča ali mesta izven kongres.” ( Koselj, 1999).6

VI.  STATUS POSLANCA PO PRENEHANJU MANDATA

Podatki so pridobljeni na spletni strani EcPRD - iz odgovorov posameznih držav. Podatki 

so oprti tudi na dopise predstavnikov ministrstva za zunanje zadeve, podrobnosti o tem 

pa se najde tudi na nekaterih spletnih straneh organizacij bivših poslancev.  

V številnih državah EU (Avstrija, Belgija, ciper, Danska, finska, francija, Grčija, Italija, 

Nemčija, Poljska, Portugalska, Švedska, Španija in Združeno Kraljestvo) ter v ZDA in 

Kanadi obstajajo združenja bivših poslancev. V Estoniji obstaja “Klub 20.8.”, združenje 

tistih poslancev, ki so glasovali za osamosvojitev. Tudi v Litvi pripada specialni status 

poslancem podpisnikom akta o ponovni ustanovitvi neodvisnosti (The Signatories 

Club). Na Poljskem združenje vključuje tudi poslance iz aktualnega mandata. Združenja 

so običajno ustanovljena kot društva oziroma nevladne (neprofitne) organizacije. Na 

Danskem organizacija ni registrirana, vendar dobiva pomoč od države, kot tudi druge 

nevladne organizacije.  V Italiji in Belgiji pa združenje bivših poslancev dobiva tudi 

sredstva iz proračuna poslanske zbornice. 

Osebe kot bivši poslanci v vseh prej omenjenih državah, pa tudi v tistih, ki nimajo 

združenja bivših poslancev (Češka, Slovaška, madžarska in Rusija), običajno nimajo pravic 

in obveznosti, ki bi se nanašale na zakonodajni postopek. Iz odgovora Latvije na spletni 

strani EcPRD je zaslediti določene pravice bivših poslancev pri predlaganju zakonov.  

Na Švedskem bivši poslanci lahko vodijo preiskovalne komisije, v Združenem kraljestvu 

pa so lahko člani zgornjega doma. Bivši poslanci so lahko vključeni v zakonodajni 

postopek kot svetovalci oziroma zaposleni pri aktualnih poslancih (npr.  na Češkem), 

lahko lobirajo ali delujejo kot člani nevladnih organizacij pri javnih razpravah (npr. na 

Slovaškem) oziroma delujejo v medijih (kolumne, komentarji), ne nazadnje pa tudi kot 

volivci. V ZDA bivši poslanci ne smejo lobirati eno leto po volitvah. 

Pravica do vstopa v parlament je izrecna navedena v odgovoru iz Avstrije in finske. 

Pravica do vstopa v parlament in v vladne urade za bivše poslance velja tudi v italijanskem 

parlamentu. V italijanskem parlamentu ima organizacija bivših poslancev svojo pisarno 

(Bekeš, 1998). 

6  Več o tem: Koselj Nataša (1999): “Poslanska imuniteta - ureditev v ZDA”.
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Bivši poslanci nimajo pravice do vstopa na odbore in seje oziroma te pravice nismo 

zasledili. Na finskem pa uradno vabijo člane upravnega odbora združenja bivših 

poslancev na galerijo tekom prve seje parlamenta.      

Bivši poslanci se v Belgiji dobivajo nekajkrat na leto, najpogosteje obravnavajo teme s 

področja socialnega statusa svojih članov. Na finskem se bivši poslanci dobijo 2-3 krat 

leto, po različnih krajih (mesto srečanja organizira srečanje in kosila, parlament krije 

potne stroške), obiskujejo tudi aktualne poslance in poslanske skupine. Vsako jesen pa 

se sestanejo s predsednikom vlade, ki jih seznani s svojimi načrti in delom. Parlamentarne 

službe pa skrbijo za vabila, fotokopiranje, pisanje poročil itd. Namen društva bivših 

poslancev na finskem je:

•promocija parlamentarne demokracije in 

• mednarodno sodelovanje. 

Namen organizacije bivših poslancev na cipru je: 

• doprinos k boju za rešitev “ciprskega vprašanja”,

• prispevanje k razvoju demokracije, svobode itn.

•raziskave in promocije različnih  tem (spoštovanje bivših poslancev, pravično 

nadomestilo itd.)

•kontakti med bivšimi poslanci.

Na Švedskem pa bivši poslanci delujejo: 

• v funkciji parlamentarne demokracije ter

•varujejo interese svojih članov. 

Podobno delujejo tudi bivši poslanci v ZDA, ki skrbijo za ozaveščanje o vplivu prava in 

vrednotah javne uprave ter razvijajo mednarodno sodelovanje. V Kanadi pa skrbijo za 

nestrankarsko podporo ter varovanje lastnih interesov svojih članov. 

V večini držav se po izteku mandata poslanec lahko kadarkoli (takoj) vrne na svojo 

prejšnjo funkcijo ali zaposlitev. Vendar so tudi izjeme. Tako v Belgiji in v Litvi eno leto po 

preteku mandata bivši poslanec ne more zasesti delovnega mesta v javni upravi, omejitve 

pa so tudi na poslovnem področju, tako da se bivši poslanec v tem obdobju ne more 

zaposliti v bankah, zavarovalnih agencijah itd. (Rzeplinski, 1996).

Iz tabele 8 pa je razvidno, katere ugodnosti še pripadajo bivšim poslancem, posebej 

glede plač, pokojnin in drugih finančnih nadomestil. 
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Tabela 8: Pregled ugodnosti bivšim poslancem v nekaterih državah EU 

Država Ugodnosti poslanca po izteku mandata

Češka - po prenehanju mandata pravica do odpravnine;

- ni posebnih pogojev glede upokojitve ali vrnitve v prejšnjo službo;

- pravica do plače še 5 mesecev po poteku mandata.

Danska - po prenehanju mandata pravica do plače (odvisno od dolžine opravljanja poslanske funkcije, bivšim poslancem 

sledi mesečna plača za vsako leto funkcije, min.-6, max.- 12 mesecev);

- v izjemnih primerih (zdravstveni, finančni ali socialni razlogi) pravica do plačila tudi po 12 mesecu; 

- pravica do pokojnine: po 60-letu starosti ali če drugače ne določi predsedstvo parlamenta, v primeru ko je 

poslanec opravljal svojo funkcijo najmanj eno leto.

Irska - odpravnine po poteku mandata, pavšalna ali mesečna plačila (največ 12 plačil);

- pokojnina (2 sistema).

Italija -  bivšim poslancem pripada častni naslov;

-  brezplačna vožnja z vlaki, po avtocesti in določeno število brezplačnih poletov znotraj države;

- posebna zdravstvena oskrba (proti plačilu premije);

- dostop do parlamentarne baze podatkov;

- pogreb na državne stroške;

-pravica do “odškodnine za ponovno vključitev v družbo” ob izteku mandata;

-pravica do rente po končanem mandatu (ob izpolnitvi 65. ali 60. leta starosti).

Latvija - “odpravnina” po poteku mandata, pavšalno izplačilo v višini tri povprečne mesečne plače.

Litva - diplomatski potni listi za “podpisnike” (The Signatories club);

- socialne garancije;

- pripadajo jim določena sredstva.

Slovaška - pravica do plače še 5 mesecev po poteku mandata.

Madžarska - bivši poslanci dobivajo sredstva še 6 mesecev po prenehanju funkcije.

Nemčija  - bivši poslanci so upravičeni do prehodne plače ob izteku mandata (največ 18 mesecev);

- do starostnega nadomestila od 65. leta dalje (odvisno od dolžine dela v parlamentu) ali

- do odpravnine za oskrbo (ko niso upravičeni do starostnega nadomestila).

Združeno

kraljestvo

- poklicna imuniteta varuje poslanca tudi po izteku mandata;

 - pravica do dodatka v primeru, ko bivši poslanec opravlja naloge za parlament;

- odpravnina ob izteku mandata.  Višina odpravnine pa je odvisna od starosti in delovne dobe poslanca v par-

lamentu.

Vir: Spletna stran EcPRD; T. Krašovec (2002): “Prejemki poslancev po koncu mandata”; Rzeplinski (1996); S. Knez 

(1998) in P. Bekeš (1998). 
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LOKALNe VOLITVe - NeOdVISNI KANdIdATI* 

I. UVOD

Naloga se nanaša na način kandidiranja na lokalnih volitvah, s posebnim poudarkom 

na kandidiranju kandidatov na neodvisnih listah, t.j. kandidatov, vpisanih na kandidatne 

liste na podlagi prejetih podpisov skupine najmanj 30 volivcev (oz. 15 volivcev), ki imajo 

stalno prebivališče v volilni enoti. Poseben del naloge predstavlja pregled načinov 

financiranja lokalnih volitev v drugih državah Evropske unije.

Področje lokalnih volitev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list 

RS, 72/93), skladno s katerim se člani občinskih svetov, župani in člani svetov krajevnih, 

vaških in četrtnih skupnosti volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih 

in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Skladno s 3. členom omenjenega zakona 

stroške lokalnih volitev krijejo občine. Člani občinskih svetov se volijo po večinskem 

načelu (večinske volitve) ali po proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve), 

medtem ko se člani občinskega sveta italijanske in madžarske narodne skupnosti ter 

predstavniki romske skupnosti volijo po večinskem sistemu.

Kandidate za župana in člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem načelu, določijo 

politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. V skladu s 54. členom Zakona o lokalnih 

volitvah lahko kandidate za župana in člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti 

določi s podpisovanjem skupina najmanj 30 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v 

volilni enoti. Če ima volilna enota manj kot 500 prebivalcev, lahko določi kandidate s 

podpisovanjem skupina najmanj 15 volivcev. 

Za izdelavo dela naloge, ki se nanaša na ureditve kandidiranja neodvisnih kandidatov na 

lokalnih volitvah v drugih državah EU, smo se z vprašanji obrnili na nekatere strokovnjake 

v ustreznih institucijah držav članic Evropske unije. Pri svojem delu smo se oprli tudi na 

* Blažič Janez, Kirn Elizabeta, Dr. Berce Bratko Branka; pripravljeno 30.5.2005, objavljeno 31.5.2005

1  Po izdelavi naloge  je bil spremenjen 54. člen Zakona o lokalnih volitvah, in sicer z ZLV-f (Uradni list RS, št. 12/05 

z dne 30. 12. 2005). Navedeni člen se tako glasi: 

“Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki 

imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 2% od števila volivcev v volilni enoti 

na dan razpisa volitev, vendar ne več kot 2500.” 
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podatke s svetovnega spleta, pri čemer smo proučili dosegljivo zakonodajo.

II. LOKALNE VOLITVE V REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 2002

V nadaljevanju (tabela 1) so predstavljeni podatki o lokalnih volitvah in kandidatnih listah 

na volitvah leta 2002. Na omenjenih volitvah je bilo za člane občinskih svetov izbranih 

17,1% svetnikov na podlagi proporcionalnega sistema in 21,4% svetnikov na podlagi 

večinskega sistema.

Tabela 1: Izvoljeni župani mestnih in drugih občin po kandidatnih listah,  
 volitve 2002

2002 SLS LDS SDS ZLSD ZZP SNS Nsi NSD Zeleni KOA NK SKUPAJ

mestne 

občine
0 3 0 3 0 0 0 0 1 2 2 11

druge 

občine
45 25 16 10 1 1 4 1 0 21 58 182

SKUPAJ 45 28 16 13 1 1 4 1 1 23 60 193

Vir: Statistični letopis RS 2004, str.103.

Graf 1: Delež izvoljenih županov glede na kandidatno listo, volitve 2002

Legenda:

SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije

LDS - Liberalna demokracija Slovenije

NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka

ZLSD - Združena lista socialnih demokratov

SLS - Slovenska ljudska stranka

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
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NK - Neodvisni kandidat
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Na lokalnih volitvah leta 2002 je na neodvisnih listah, t.j. na podlagi 54. člena Zakona o 

lokalnih volitvah, bilo iz vrst neodvisnih kandidatov izvoljenih 30% neodvisnih kandidatov 

na mesto župana. Dva kandidata od skupaj 60 sta bila kandidata mestnih občin. 

Tabela 2: Izvoljeni člani občinskih svetov v mestnih in drugih občinah   
 glede na kandidatno listo, volitve 2002

2002 LDS SLS SDS ZLSD DeSUS SMS Nsi SNS Zeleni ZZP KOA NK drugi SKUPAJ

mestne 

občine

102 21 45 54 20 13 23 12 8 2 0 57 8 365

druge 

občine

693 464 399 228 130 107 262 30 18 24 17 441 53 2866

SKUPAJ 796 485 444 262 150 120 265 42 26 26 17 498 61 3231

Vir: Statistični letopis RS 2004, str.103.

Graf 2: Delež izvoljenih članov občinskih svetov glede na kandidatno listo,  
 volitve 2002

Na lokalnih volitvah v občinske svete leta 2002 je bilo na neodvisnih kandidatnih listah 

izvoljenih 498 ali 15% kandidatov. V občinah hodoš, Jezersko, Sodražica in Solčava so 

vsi izvoljeni člani občinskega sveta kandidirali na neodvisnih listah. 
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Tabela 3: Seznam občin in izvoljenih neodvisnih kandidatov na mesto   
 župana in na mesto občinskega svetnika, volitve 2002

OBČINA
Neodvisni župani 

(volilna podpora v II. krogu)

Število

neodvisnih svetnikov

Strukturni delež

 neodvisnih svetnikov

Skupno  število

občinskih svetnikov

AJDOVŠČINA - 6 23,1 26

BELTINcI 54,7 3 18,7 18

BENEDIKT - 1 11 9

BISTRIcA OB SOTLI - 2 28,6 7

BLED - 9 45 20

BLOKE - 4 57,1 7

BOhINJ - 6 37,5 16

BOROVNIcA 57,5 4 31,9 13

BOVEc - 3 25 12

BRASLOVČE - 4 26,7 15

BRDA - - - 16

BREZOVIcA - 1 5,5 18

BREŽIcE - 6 20 30

cANKOVA - - - 10

cELJE - 4 12,12 33

cERKLJE NA GORENJSKEm 54,9 8 50 16

cERKNIcA 54,5 - - 19

cERKNO - 1 6,2 16

cERKVENJAK - - - 8

ČRENŠOVcI - 1 6,7 15

ČRNA NA KOROŠKEm - 3 - 13

ČRNOmELJ - - - 23

DESTRNIK - - - 11

DIVAČA - 3 23,1 15

DOBJE - - - 7

DOBREPOLJE - - - 12

DOBRNA 79,8 - - 8

DOBROVA - POLhOV GRADEc 50,3 9 56,3 16

DOBROVNIK - 4 50 8

DOL PRI LJUBLJANI 62 6 46,2 13

DOLENJSKE TOPLIcE - 2 16,7 12

DOmŽALE - 2 6,5 31

DORNAVA 100 1 9,1 11

DRAVOGRAD - 1 5,6 18

DUPLEK - 1 6,2 16

GORENJA VAS - POLJANE 75,7 - - 17

GORIŠNIcA - 1 6,2 16

GORNJA RADGONA - 6 27,3 22

GORNJI GRAD - 2 18,2 11

GORNJI PETROVcI - - - 13

GRAD 100 5 45,5 11

GROSUPLJE - 1 4,2 24
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OBČINA
Neodvisni župani 

(volilna podpora v II. krogu)

Število

neodvisnih svetnikov

Strukturni delež

 neodvisnih svetnikov

Skupno  število

občinskih svetnikov

hAJDINA - 1 7,1 14

hOČE - SLIVNIcA - - - 19

hODOŠ 100 6 100 6

hORJUL 100 4 44,4 9

hRASTNIK - - - 20

hRPELJE KOZINA 75,5 5 35,8 14

IDRIJA 53,7 3 14,3 21

IG - 3 21,4 14

ILIRSKA BISTRIcA 50,8 8 34,8 23

IVANČNA GORIcA - - - 21

IZOLA - 6 26,1 23

JESENIcE 89.1 1 3,6 28

JEZERSKO 66,2 7 100 7

JURŠINcI - 1 11,1 9

KAmNIK 73,9 1 3,4 29

KANAL - - - 17

KIDRIČEVO - 3 17,6 17

KOBARID - 1 6,2 16

KOBILJE - - - 7

KOČEVJE - 3 12 25

KOmEN 58,9 3 23,1 13

KOmENDA 73,7 5 35,7 14

KOPER 51,0 14 43,8 32

KOSTEL - 2 28,6 7

KOZJE 55,5 - - 15

KRANJ - 8 24,2 33

KRANJSKA GORA - 5 31,3 16

KRIŽEVcI - - - 13

KRŠKO - 4 13 31

KUNGOTA - 3 21,4 14

KUZmA 100 4 44,4 9

LAŠKO - 2 8,7 23

LENART 59,3 - - 25

LENDAVA - 5 25 20

LITIJA - - - 23

LJUBLJANA - 4 8,9 45

LJUBNO 90,6 1 9,1 11

LJUTOmER - 5 23,8 21

LOGATEc - 5 23,8 21

LOŠKA DOLINA - 6 42,9 14

LOŠKI POTOK - 1 12,5 8

LOVRENc NA POhORJU - 1 8,3 12

LUČE 55,2 6 54,5 11

LUKOVIcA 62,1 5 35,7 14

mAJŠPERK - - - 14
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OBČINA
Neodvisni župani 

(volilna podpora v II. krogu)

Število

neodvisnih svetnikov

Strukturni delež

 neodvisnih svetnikov

Skupno  število

občinskih svetnikov

mARIBOR - 7 15,5 45

mARKOVcI - - - 11

mEDVODE 56 7 30,4 23

mENGEŠ - 2 10,5 19

mETLIKA - 3 16,6 18

mEŽIcA - 3 21,4 14

mIKLAVŽ NA  DRAVSKEm POLJU - - - 16

mIREN - KOSTANJEVIcA 84,2 3 20 15

mIRNA PEČ - 2 20 10

mISLINJA 66,9 - - 14

mORAVČE - 2 14,3 14

mORAVSKE TOPLIcE 67,9 3 23,1 13

mOZIRJE 62,5 - - 19

mURSKA SOBOTA - - - 25

mUTA - 1 7,7 13

NAKLO - 1 6,7 15

NAZARJE 79,5 9 81,8 11

NOVA GORIcA - 8 25 32

NOVO mESTO - 11 34,4 32

ODRANcI 100 2 22,2 9

OPLOTNIcA - - - 15

ORmOŽ 52,1 2 7,7 26

OSILNIcA 51,5 - - 7

PESNIcA - 6 35,3 17

PIRAN - 4 16 25

PIVKA - 3 17,6 17

PODČETRTEK - 5 41,7 12

PODLEhNIK 65 3 42,9 7

PODVELKA - 2 20 10

POLZELA - - - 16

POSTOJNA 51 9 39,1 23

PREBOLD - - - 15

PREDDVOR 61,8 - - 11

PREVALJE 59,6 7 41,2 17

PTUJ - 1 3,4 29

PUcONcI - 1 16,7 16

RAČE - fRAm - 6 37,5 16

RADEČE - 3 18,8 16

RADENcI - 1 6,2 16

RADLJE OB DRAVI - 1 6,2 16

RADOVLJIcA 63,3 3 11,5 26

RAVNE - 3 13,6 22

RAZKRIŽJE 73,5 4 57 7

RIBNIcA - - - 19

RIBNIcA NA POhORJU - - - 7
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OBČINA
Neodvisni župani 

(volilna podpora v II. krogu)

Število

neodvisnih svetnikov

Strukturni delež

 neodvisnih svetnikov

Skupno  število

občinskih svetnikov

ROGAČOVcI - 3 15 20

ROGAŠKA SLATINA - 2 14,3 14

ROGATEc - 2 16,7 12

RUŠE 59,3 7 38,9 18

SELNIcA OB DRAVI 55,1 9 60 15

SEmIČ - - - 13

SEVNIcA - 2 8 25

SEŽANA - 5 25 20

SLOVENJ GRADEc 68,6 3 12 25

SLOVENSKA BISTRIcA - - - 31

SLOVENSKE KONJIcE 77,6 1 4,3 23

SODRAŽIcA - - - 9

SOLČAVA 100 7 100 7

STARŠE - 1 7,7 13

SVETA ANA - 3 33,3 9

SVETI ANDRAŽ V

SLOVENSKIh GORIcAh
- 4 57,1 7

SVETI JURIJ 52,4 1 9,1 11

ŠALOVcI - 1 14,3 7

ŠEmPETER - VRTOJBA - 1 6,3 16

ŠENČUR - 4 23,5 17

ŠENTILJ 75,8 6 33,3 18

ŠENTJERNEJ - 2 11,8 17

ŠENTJUR - - - 26

ŠKOcJAN - 7 58,3 12

ŠKOfJA LOKA - - - 28

ŠKOfLJIcA 54,1 1 6,7 15

ŠmARJE PRI JELŠAh - 1 5,3 19

ŠmARTNO PRI LITIJI 65,9 3 30 10

ŠmARTNO OB PAKI - - - 16

ŠOŠTANJ - 5 25 20

ŠTORE - - - 14

TABOR - 2 28,6 7

TIŠINA - 1 7,1 14

TOLmIN - - - 22

TRBOVLJE - - - 27

TREBNJE - 3 12 25

TRNOVSKA VAS - - - 7

TRZIN 67,8 8 66,7 12

TRŽIČ - 5 20,8 24

TURNIŠČE - 1 7,1 14

VELENJE - - - 33

VELIKA POLANA 61,9 - - 7

VELIKE LAŠČE - 1 8,3 12

VERŽEJ 100 4 44,4 9
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OBČINA
Neodvisni župani 

(volilna podpora v II. krogu)

Število

neodvisnih svetnikov

Strukturni delež

 neodvisnih svetnikov

Skupno  število

občinskih svetnikov

VIDEm - - - 16

VIPAVA 53,3 3 17,6 17

VITANJE - 2 20 10

VODIcE 55,6 7 46,7 15

VOJNIK - 1 5,5 18

VRANSKO - - - 11

VRhNIKA - 2 8,3 24

VUZENIcA 53,8 4 36,7 11

ZAGORJE OB SAVI - - - 25

ZAVRČ - - - 7

ZREČE - - - 16

ŽALEc 80,1 3 10,3 29

ŽELEZNIKI 88 4 23,5 17

ŽETALE - - - 7

ŽIRI - - - 15

ŽIROVNIcA - 4 28,6 14

ŽUŽEmBERK - 6 40 15

SKUPAJ - 522 16,25 3213

Vir: Spletne strani -Direktorat za lokalno samoupravo, Izvoljeni župani v letu 2002 in Volitve 20022.

III. LOKALNE VOLITVE V DRUGIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE

3.1 Avstrija

Iz odgovora, ki ga je posredovalo okrajno glavarstvo Landeck iz zvezne dežele Tirolske v 

Avstriji, je razvidno, da neodvisni kandidati lahko kandidirajo na lokalnih volitvah, vendar 

pa morajo biti vkjučeni v posebno skupino volivcev (Wählergruppe), ki se tudi posebej 

označi. Sicer pa skupine volivcev od občin ne prejmejo nikakršnih sredstev oziroma 

plačil (Zuwendung) iz naslova uspeha na volitvah. 

 

Skupine volivcev vložijo kandidatne liste pri občinskem volilnem organu. Kandidatna 

lista lahko vsebuje največ dvakrat toliko kandidatov, kolikor je članov občinskega sveta, 

ki se volijo, na njej  pa morajo biti vsaj štirje kandidati. Kandidatna lista mora biti podprta 

z lastnoročnimi podpisi najmanj 1 % volilnih upravičencev v občini. Vsak kandidat lahko 

kandidira samo na eni kandidatni listi.

2 Uradni podatki Direktorata za lokalno samoupravo Republike Slovenije glede števila izvoljenih svetnikov na neodvisnih 

listah na lokalnih volitvah 2002 se razlikujejo od uradnih podatkov, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
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Pri županskih volitvah lahko vložijo predlog kandidata samo skupine volivcev, ki so 

vložile kandidatno listo za volitve v občinski svet. Predlog kandidata za županske volitve 

mora biti podprt s podpisi več kot polovice kandidatov za člane občinskega sveta na 

kandidatni listi. 

Področje lokalnih volitev sicer ureja deželni predpis (Tiroler Gemeindewahlordnung) 

iz leta 1994.

3.2 Belgija

Belgijski zakon o občinskih volitvah (Loi électorale communale) iz leta 1932  

(s spremembami in dopolnitvami) v 23. členu določa, da morajo biti kandidature 

podpisane bodisi s strani dveh občinskih svetnikov ali pa s strani volivcev v občini, v 

odvisnosti od števila prebivalcev. Če je v občini 20.000 ali več prebivalcev, mora biti 

posamezna kandidatura podprta vsaj s 100 glasovi, če pa v občini prebiva 500 ali manj 

prebivalcev, zadostuje že pet podpisov volivcev. Kandidature niso nujno povezane 

s političnimi strankami. Kandidati lahko nastopajo na kandidatnih listah (liste des 

candidats) ali samostojno (candidat isolé), kar je omenjeno v 30. in 55. členu navedenega 

zakona. V drugem odstavku 55. člena zakona je določeno, da se samostojne kandidature 

štejejo kot posebne kandidatne liste. O kakih sredstvih, ki bi pripadala listam, v belgijski 

zakonodaji ni govora (povzeto po spletni strani).

V tej državi, ki je razdeljena na skupnosti in regije, smo proučili še ureditev v valonski 

regiji, in sicer smo pregledali dočila zakonika o lokalni demokraciji in decentralizaciji 

(code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation). Ugotovili smo, da je 

ureditev lokalnih volitev v bistvu identična kot v zgoraj navedenem zveznem zakonu 

(povzeto po spletni strani).

3.3 Češka 

Na občinskih volitvah lahko kandidirajo neodvisni kandidati. Pri tem lahko kandidirajo 

povsem samostojno ali pa skupaj z drugimi neodvisnimi kandidati; v obeh primerih 

se šteje, da gre za skupino volivcev (electoral party), ki je po zakonu edina upravičena 

do vložitve kandidature. Volivci s podpisi dajejo podporo neodvisnim kandidatom, pri 

čemer je število podpisov odvisno od števila volivcev v posamezni volilni enoti. Če v 

volilni enoti prebiva manj kot 500 prebivalcev, je treba zbrati podpise 5 % volivcev; če je 

prebivalcev več kot 500 in manj kot 3000, je treba zbrati podpise 4 % volivcev, vendar mora 

biti teh podpisov najmanj 25. Če pa v volilni enoti prebiva več kot 150.000 prebivalcev, je 
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treba zbrati podpise 0,5 % volivcev, vendar mora biti podpisov najmanj 1500. V primeru, 

da gre za zvezo neodvisnih kandidatov, je treba zbrati 7 % podpisov volivcev, ne glede 

na število prebivalcev v občini. 

Kandidatom glede na uspeh na volitvah ne pripadajo kakršnakoli denarna sredstva.   

3.4 Estonija

Področje lokalnih volitev ureja zakon o volitvah v lokalne svete (Local Government 

Council Election Act), ki v 32. členu posebej opredeljuje tudi volitve neodvisnih 

kandidatov. Navedeni člen določa, da lahko vsaka oseba, ki ima pasivno volilno pravico, 

kandidira tudi samostojno kot neodvisen kandidat in v ta namen izvede potrebna 

opravila za registracijo. Vsak volilni upravičenec lahko predlaga (nominate) drugo osebo 

kot neodvisnega kandidata in v ta namen izvede potrebna opravila za registracijo na 

podlagi ustreznega pooblastitvenega dokumenta. Neodvisni kandidat lahko kandidira 

samo v enem volilnem okrožju (povzeto po spletni strani).

Po podatkih iz estonskega parlamenta (Riikogu) je v tej državi neodvisnim kandidatom 

omogočeno sodelovanje na vseh volitvah, vključno z lokalnimi. Volivci lahko sestavljajo 

volilne koalicije. Najprej morajo podati ustrezno vlogo pri volilnem odboru mestne 

oziroma podeželske občine, nato pa lahko predložijo listo kandidatov. Osebe, ki 

sestavljajo volilno koalicijo, morajo imeti volilno pravico in morajo biti iz občine, kjer se 

tvori taka koalicija. Posebnih podpisov v podporo kandidatom na volitvah (tudi lokalnih) 

estonska zakonodaja ne predvideva. Kakršnihkoli sredstev neodvisni kandidati ne 

prejmejo. Država sicer financira politične stranke, pri čemer se določen delež razdeli tudi 

na podlagi rezultatov lokalnih volitev, same volilne koalicije pa zaenkrat niso upravičene 

do sredstev, čeprav se v Estoniji zastavlja vprašanje o pravičnosti take ureditve.

3.5 Finska

Podatke o kandidaturi neodvisnih kandidatov za lokalne svetnike in za župane smo 

dobili od  Združenja lokalnih in regionalnih oblasti na finskem (The Association of Finish 

Local and Regional Authorities). Po podatkih združenja in po pregledu spletnih strani 

ministrstva za notranje zadeve, ki je pristojno za volilno zakonodajo, lahko ugotovimo, 

da imajo neodvisni kandidati v tej državi možnost, da kandidirajo na lokalnih volitvah. 

Zakon o volitvah (The Election Act 714/1998) določa, kdo in kako lahko kandidira kot 

neodvisen kandidat v 11. poglavju in v 146., 150 ter 155. členu. 

Neodvisen kandidat je lahko prebivalec lokalne skupnosti, ki v njej stalno prebiva, ima 
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volilno pravico v tej lokalni skupnosti oziroma tudi v tej lokalni skupnosti (kadar gre za 

volitve predstavnikov za regijo) in ne sme biti razglašen za opravilno nesposobnega. 

Kandidate na lokalnih volitvah lahko predlagajo stranke, ki so zavedene v državnem 

registru strank, ali pa združenja volivcev (constituency associatons), ki jih ustanovijo 

volivci te volilne enote. Združenje  volivcev za predlaganje posameznega kandidata na 

lokalnih volitvah (občinskih in regionalnih) lahko ustanovi najmanj 10 ljudi, ki imajo 

volilno pravico v tistem volilnem okraju, v katerem predlagajo svojega kandidata. V 

zelo majhnih občinah, kjer je tudi število prebivalcev majhno, pa lahko z dovoljenjem 

ministrstva za notranje zadeve tako združenje sestavljajo le trije  prebivalci, ki imajo 

volilno pravico v tej občini. 

Iz prejetega odgovora izhaja, da se posamezni kandidati, ki so bili izvoljeni na lokalnih 

volitvah, ne financirajo iz lokalnih proračunov. Izvolitev v lokalni ali regionalni svet 

pomeni čast in zaupanje, zato po 42. členu zakona o lokalni vladi (Local Government 

Act) lahko prejemajo le:

•sejnino,

•nadomestilo za izgubo dohodka (npr. v času, ko so najeli varuško za otroka ali pomoč 

za ostarelega družinskega člana),

•potne stroške od doma do pisarne za vsako posamezno sejo in dnevnico, če obstaja  

podlaga zanjo,

•izvoljeni uradniki izjemoma lahko za določen čas prejemajo fiksen mesečni znesek ali 

kako drugo nadomestilo. 

3.6 Francija

Iz odgovora francoskega Senata izhaja, da v lahko franciji na vseh nivojih, tudi na lokalnih 

volitvah, kandidati nastopajo samostojno in ni treba, da bi bili povezani s politično 

stranko. To izhaja iz 44. člena volilnega zakonika (Code électoral). Za kandidiranje ni treba 

zbirati podpisov. Kandidatom ne pripadajo nobena sredstva s strani lokalnih skupnosti 

(občin, departmajev, pokrajin). 

3.7 Litva

Iz odgovora predsednika centralne volilne komisije Republike Litve, pa tudi iz petega 

poglavja zakona o volitvah v občinske svete (Law on Elections to Municipal Councils) je 

razumeti, da na lokalnih volitvah v tej državi lahko kandidirajo tudi neodvisni kandidati, 

ki pa morajo biti uvrščeni na liste kandidatov, katere  lahko vložijo samo politične stranke 
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in organizacije. Zbiranje podpisov za podporo posamezni kandidaturi ni predvideno. 

Javna sredstva prejemajo samo politične stranke3 (deloma povzeto po spletni strani).

3.8 Luksemburg

V Luksemburgu lahko neodvisni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah. Njihova 

kandidatura mora biti podprta z določenim številom podpisov podpore. V občinah z več 

kot 3000 prebivalcev morajo neodvisni kandidati dobiti v podporo svoji kandidaturi 50 

podpisov. Do javnih sredstev neodvisni kandidati na lokalnem nivoju niso upravičeni.  

3.9 Madžarska

Iz odgovora madžarske državne volilne komisije izhaja, da v tej državi neodvisni kandidati 

lahko kandidirajo na lokalnih volitvah. Izjema velja za predstavniške organe v 19 okrožjih 

in v glavnem mestu, kjer se mandati lahko dobijo samo prek udeležbe na volilnih listah. 

Nestrankarski kandidat je tam sicer lahko na volilni listi, ki pa jo je oblikovala politična 

stranka ali druga organizacija, zato se tak kandidat ne šteje kot resnično neodvisen. 

Kandidati zbirajo podpise podpore na posebnih kuponih (proposal coupons), ki 

so v bistvu standardizirani obrazci, pri čemer vsak tak izpolnjen in podpisan kupon 

predstavlja en podpis podpore. Ti kuponi se razlikujejo glede na vrste volitev. Volivci 

jih morajo lastnoročno izpolniti, podpisati in jih izročiti kandidatu oziroma uslužbencu 

kampanje, ki v praksi hodita od hiše do hiše s praznimi kuponi in skušata prepričati 

volivce, da dajo podporo s podpisi. Število potrebnih kuponov je odvisno od števila 

prebivalcev. Pri županskih volitvah v delih glavnega mesta (settlements) je, na primer, 

za kandidiranje treba zbrati kupone vsaj 3 % volivcev, če je v naselju 10.000 ali manj 

prebivalcev. Pri volitvah župana glavnega mesta Budimpešte je treba zbrati kupone vsaj 

0,5 % volivcev. Pri volitvah občinskih (lokalnih) predstavnikov je ravno tako treba zbrati 

določeno število izpolnjenih in podpisanih kuponov. 

finančna sredstva za kandidate niso predvidena.   

3  Sistem je praktično precej podoben švedskemu (glej v nadaljevanju), vendar pa ni mogoče izključiti možnosti, da 

neodvisni kandidati v Litvi, kljub uvrstitvi na strankarske liste kandidatov, na nek način obdržijo svojo neodvisnost.
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3.10 Nemčija 

V Zvezni republiki Nemčiji so lokalne volitve urejene v vsaki zvezni deželi posebej. 

Tako je tudi npr. v zakonu o občinskih volitvah zvezne dežele Brandenburg (Gesetz 

über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg) določeno, kako v tej zvezni deželi 

potekajo lokalne volitve. Posamezni kandidati lahko kandidirajo na lokalnih volitvah  

(v mestnih oziroma občinskih predstavniških organih) in se njihove kandidature  

štejejo kot enoosebne liste (Ein-Personen-Listen). Posebnih sredstev, ki bi pripadala 

kandidatom iz naslova uspeha na volitvah oziroma v smislu povrnitve stroškov volitev, v 

zakonodaji te zvezne dežele ni predvidenih.   

V 28. členu zgoraj navedenega zakona so določena podrobnejša pravila v zvezi s 

podpisi podpore, ki jih morajo zbrati kandidati. Število teh podpisov narašča s številom 

prebivalstva v občini oziroma mestu; če v občini prebiva od 300 do 700 prebivalcev, je 

treba zbrati najmanj tri podpise podpore, če v občini ali mestu prebiva od 700 do 2500 

prebivalcev, je treba zbrati najmanj pet podpisov podpore itd. Največje število podpisov 

podpore je 30. Podpis mora biti lastnoročen in  preverljiv, volivec pa ga odda bodisi 

pri volilnem organu ali županu; lahko je tudi notarsko ali kako drugače overjen. Če je 

posamezni kandidat na dan določitve dneva volitev zasedal mesto v predstavniškem 

organu, za katero ponovno kandidira, to mesto pa je na prejšnjih volitvah zasedel kot 

samostojni kandidat, mu ni treba zbirati podpisov podpore in za veljavno kandidaturo 

zadostuje njegov lastnoročni podpis (povzeto po spletni strani).

3.11 Portugalska

Po podatkih iz portugalske državne volilne komisije (Comissăo Nacional de Eleiçőes), 

izhaja, da v tej državi neodvisni kandidati lahko kandidirajo na lokalnih (občinskih) 

volitvah, vendar samo v okviru skupine volivcev, kot posamezniki pa ne. Za kandidaturo 

neodvisnih kandidatov v okviru skupine volivcev je potrebno določeno število podpisov 

volivcev, ki prebivajo v okviru posamezne lokalne skupnosti. Število potrebnih podpisov 

je odvisno od števila registriranih volivcev v lokalni skupnosti in od števila sedežev v 

organu, za katerega kandidirajo posamezne skupine volivcev. 

Skupine volivcev lahko kandidirajo v tri organe: v skupščino osnovne teritorialne enote 

(freguesia assembly), v občinsko skupščino/svet (municipal assembly) ali v city hall. 

Iz odgovora izhaja, da so neodvisni kandidati v okviru skupin volivcev upravičeni do 

javnih sredstev v primeru, če so izvoljeni v zadnja dva organa (municipal assembly in 

city hall). 
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3.12 Slovaška

V tej državi lahko neodvisni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah - na občinskem 

in regionalnem nivoju. Za kandidaturo potrebujejo določeno število podpisov volivcev, 

v odvisnosti od števila volivcev v posamezni volilni enoti. Če je v volilni enoti do 50 

volivcev, je treba za kandidaturo pridobiti 10 podpisov, če je od 51 do 100 volivcev, je treba 

pridobiti 20 podpisov, če pa je v volilni enoti prek 100.000 volivcev, je za kandidaturo 

treba zbrati 600 podpisov. Neodvisni kandidati na lokalnih volitvah niso upravičeni do 

sredstev (odgovor Parlamentarnega instituta).

3.13 Španija

Neodvisni kandidati lahko kandidirajo na lokalnih volitvah, vendar pa morajo v ta namen 

pridobiti določeno število podpisov volivcev. Natančneje povedano: skupina volivcev 

lahko predlaga posameznega kandidata, za kar potrebuje različno število overjenih 

glasov, v odvisnosti od števila prebivalcev v posameznih volilnih enotah. Tako je v volilnih 

enotah z manj kot 5.000 prebivalci treba zbrati podpise najmanj 1 % registriranih volivcev, 

hkrati pa mora biti število podpisnikov več kot dvakrat večje kot število svetnikov, ki 

se volijo. Z naraščanjem števila volivcev v volilnih enotah raste tudi število zahtevanih 

podpisov. Tako je treba za volilne enote, ki imajo med 5001 in 10.000 prebivalcev, zbrati 

100 podpisov, za volilne enote z več kot 1.000.000 prebivalcev pa je treba zbrati 8.000 

podpisov. Tako je določeno v 187. členu zakona o predstavništvu španskega ljudstva 

(Ley 5/1985).

V 192. in 193. členu navedenega zakona pa je določeno državno financiranje stroškov 

volitev. Podrobneje je opredeljeno, koliko sredstev pripada strankam, zvezam, koalicijam 

in tudi skupinam volivcev iz naslova volilnih stroškov ter koliko denarja dobijo na 

posameznega volivca (odgovor španskega Kongresa).

3.14 Švedska

Vsi kandidati na lokalnih volitvah v tej državi morajo biti vezani na politično stranko, torej 

neodvisni kandidati niso dovoljeni oziroma predvideni. Podpisi podpore (50) veljajo 

samo za kandidature političnih strank, ki tudi prejemajo sredstva s strani države glede 

na volilne rezultate.  
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3.15 Združeno kraljestvo

V Združenem kraljestvu se lokalne volitve odvijajo ločeno po administrativno 

teritorialnih enotah, in sicer za Anglijo in Wales skupaj, za Škotsko pa posebej. Izvoljeni 

lokalni predstavniki oblasti v Združenem kraljestvu se imenujejo svetniki. Lokalne in 

parlamentarne volitve so po pravilih in izvedbi zelo podobne. Župana večinoma svetniki 

izvolijo kot enega izmed njih, z izjemo županov večjih mest (Informacija veleposlaništva 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Ljubljani). 

Anglija in Wales
Pravila za lokalne volitve izhajajo iz zakonskega instrumenta št. 185 (Statutory Instrument 

2002, No. 185) - Pravila za volitve lokalnih oblasti (The local Authorities (Mayoral 

Elections) (England and Wales) Regulations). Ta pravila določajo, da je za župana 

lahko nominiran vsak kandidat. Kandidat mora izpolniti nominacijski list in v primeru 

neodvisnega kandidata mora na tem listu v rubriki, kdo ga je predlagal, pisati ime elektorja 

oziroma beseda: neodvisen (independent). V navedenem zakonskem instrumentu 

sta za kandidiranje na županskih volitvah zahtevana najmanj dva podpisa volivcev - 

predlagateljev (electors), ki so na dan razpisa volitev vpisani v register tega volilnega 

območja, v katerem kandidat kandidira, in še 28 podpisov drugih volivcev, ki podpirajo 

kandidaturo oziroma nominacijo. V primeru, da ima kandidat večje število podpisov, 

kot jih zahteva uradni dokument, njegovo ime dvignejo na volilnem listu na volitvah, in 

sicer  zato, ker ima vsak podpis elektorja oziroma predlagatelja podpore za posameznega 

kandidata svojo zaporedno številko. Oseba je nominirana kot neodvisen kandidat takrat, 

ko plača 1.500 funtov kot polog za kandidaturo, istočasno z oddajo kandidacijskega lista. 

Pravila tudi podrobno določajo, v kakšni obliki je lahko ta denarni polog. 

Pri volitvah svetnika v lokalni skupnosti ni potreben denarni depozit, kot je to primer 

za volitve župana.

Škotska
Po informacijah Škotske uprave v Edinburghu (The Scottish Office Executive) ima Škotska 

svoja pravila, ki se nekoliko razlikujejo od drugih administrativno teritorialnih enot. 

Župani mest Edinburgh, Glasgow, Aberdeen in Dundee se imenujejo Lord Provost in so 

izvoljeni kot eden izmed izvoljenih svetnikov. Pravila za lokalne volitve svetnikov določajo, 

da mora biti imenovanje (kandidiranje) kandidata podprto še z podpisi osmih volivcev, 
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ki so na dan razpisa volitev na seznamu lokalnega volilnega imenika v tistem okraju, v 

katerem kandidat kandidira. Posamezni lokalni sveti zahtevajo depozit od 300 funtov do 

500 funtov za kandidata, nekatere lokalne skupnosti pa ne zahtevajo nobenega depozita. 

Odločitev o tem je izključno stvar lokalnega sveta. Svetniki niso posebej plačani, dobijo 

le sejnino in tudi stroške prevoza, če jih imajo pri opravljanju svetniških dolžnosti.

IV.  ZAKLJUČEK

V Republiki Sloveniji lahko kandidata za župana ali mestnega svetnika predlagajo 

politične stranke v občini in volivci v volilni enoti s podpisi skupine najmanj 30 volivcev 

oz. 15 volivcev4, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije je bilo na lokalnih volitvah 2002 v 193. občinah izvoljenih 

60 županov - kandidatov neodvisnih list, v občinskih svetih pa je bilo iz list neodvisnih 

kandidatov izvoljenih 498 svetnikov.

Iz primerjalnega pregleda izhaja, da neodvisni kandidati na lokalnih volitvah v večini 

primerov lahko kandidirajo. 

V avstrijski zvezni deželi Tirolski lahko neodvisni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah, 

morajo pa biti vključeni v skupine volivcev. Kandidatna lista skupine volivcev mora biti 

podprta z lastnoročnimi podpisi volivcev, predlog kandidata na županskih volitvah pa s 

podpisi kandidatov za člane občinskega sveta na kandidatni listi. Posebna sredstva, ki bi 

pripadala skupinam volivcev glede na uspeh na volitvah, niso predvidena.  

V Belgiji lahko kandidati na lokalnih volitvah nastopajo samostojno in izven okvira 

političnih strank, kandidature pa morajo biti podprte z določenim številom podpisov 

volivcev. finančnih  sredstev, ki bi pripadala kandidatom glede na uspeh na volitvah, 

belgijska zakonodaja ne predvideva. 

V Češki republiki neodvisni kandidati lahko kandidirajo na občinskih volitvah, bodisi 

samostojno bodisi  skupaj z drugimi neodvisnimi kandidati. Volivci s podpisi dajejo 

podporo neodvisnim kandidatom, število potrebnih podpisov pa je odvisno od števila

volivcev v posamezni volilni enoti. Kandidatom glede na uspeh na volitvah ne pripadajo 

denarna sredstva.   

4  Po spremembi 54. člena Zakona o lokalnih volitvah je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev 

v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne več kot 2500. 
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V Estoniji lahko neodvisni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah, vendar pa v tej 

državi ne poznajo sistema podpisov podpore kandidatom, kot pri nas; en volivec lahko 

predlaga drugega kot neodvisnega kandidata, lahko pa se oblikujejo tudi nestrankarske 

volilne koalicije. Neodvisnim kandidatom glede na volilne rezultate ne pripadajo 

nikakršna sredstva. 

 

Na finskem lahko neodvisni kandidat kandidira na lokalnih volitvah, pri čemer ga lahko 

predlaga združenje volivcev, ki ga lahko ustanovi najmanj 10 volivcev, v zelo majhnih 

občinah pa tudi samo trije volivci. Posebnih javnih sredstev izvoljeni kandidati ne 

prejmejo, pač pa dobivajo nadomestila v času opravljanja svoje fukncije. 

Tudi v franciji lahko neodvisni kandidati nastopajo na lokalnih volitvah. Za kandidiranje 

jim ni treba zbirati podpisov. Kandidatom ne pripadajo nobena sredstva s strani lokalnih 

skupnosti (občin, departmajev, pokrajin). 

Po dosegljivih podatkih lahko v Litvi liste kandidatov vlagajo samo politične stranke in 

organizacije. Kandidati se lahko štejejo za neodvisne, vendar pa morajo biti vključeni na 

liste političnih strank in organizacij. Javna sredstva prejemajo samo politične stranke.  

V Luksemburgu neodvisni kandidati lahko kandidirajo na lokalnih volitvah, imeti pa 

morajo določeno število podpisov podpore. Do javnih sredstev niso upravičeni.  

Tudi na madžarskem lahko neodvisni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah, pri čemer 

veljajo nekatere izjeme. Nestrankarski kandidat za izvolitev v nekaterih predstavniških 

organih (v 19 okrožjih in v glavnem mestu) je lahko uvrščen samo na volilno listo, ki jo je 

oblikovala politična stranka ali druga organizacija. Kandidati zbirajo podpise podpore 

na posebnih kuponih, njihovo število pa je odvisno od števila prebivalcev. finančna 

sredstva za kandidate niso predvidena.   

V vsaki nemški zvezni deželi so lahko lokalne volitve urejene različno. V zvezni deželi 

Brandenburg lahko posamezni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah, zbrati 

pa morajo določeno število podpisov podpore. Če ponovno kandidirajo za mesto 

v istem predstavniškem organu, podpisi podpore niso potrebni.  Posebna sredstva iz 

naslova uspeha na volitvah oziroma v smislu povrnitve stroškov volitev kandidatom ne 

pripadajo. 

Na Portugalskem lahko neodvisni kandidati kandidirajo samo v okviru skupine volivcev. 

Za kandidaturo je treba zbrati določeno število podpisov volivcev, kar je odvisno od 

števila registriranih volivcev v lokalni skupnosti in od števila sedežev v organu, za katerega 
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kandidirajo posamezne skupine volivcev. Neodvisni kandidati v okviru skupin volivcev 

so upravičeni do javnih sredstev, če so izvoljeni v dva organa na lokalni ravni (municipal 

assembly in city hall). 

Na Slovaškem lahko neodvisni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah, za kandidaturo 

pa potrebujejo določeno število glasov volivcev, v odvisnosti od števila volivcev v 

posamezni volilni enoti. Neodvisni kandidati na lokalnih volitvah niso upravičeni do 

sredstev. 

 V Španiji lahko neodvisni kandidati kandidirajo na lokalnih volitvah, vendar pa morajo 

v ta namen pridobiti določeno število podpisov volivcev. V tej državi imajo sistem 

državnega financiranje stroškov volitev. V zakonu je podrobneje opredeljeno, koliko 

sredstev pripada (med drugim tudi) skupinam volivcev iz naslova volilnih stroškov ter 

koliko denarja dobijo na posameznega volivca. 

Na Švedskem neodvisni kandidati na lokalnih volitvah ne morejo kandidirati. 

V Združenem kraljestvu veljajo deloma različne ureditve po posameznih administrativno 

teritorialnih enotah, poznajo pa sistem podpisov podpore neodvisnim kandidatom. 

Za nekatere volitve morajo kandidati položiti določena sredstva. V zakonodaji niso 

predvidena javna sredstva,  ki bi jih dobili neodvisni kandidati z ozirom na uspeh na 

volitvah.
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Odgovor, ki ga je 25. in 26. 5. 2005 po elektronski pošti posredoval Robert Vyklicky iz parlamantarnega inštituta 

Češke republike.
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FINANČNI NAdZOR V LOKALNIH SKUPNOSTIH*

I. UVOD1

Državni nadzor nad lokalnimi skupnostmi lahko označimo kot določen sistem pravnih 

pravil, s katerimi država: postavlja merila za državni nadzor, določa organe, ki nadzor 

izvajajo, in določa pravna ter druga sredstva, s katerimi lahko ti organi učinkovito 

posredujejo, ko je to potrebno (Šmidovnik, 1995:205-206). 

Nadzor nad delom lokalnih skupnosti je lahko: pravni, politični in finančni nadzor. 

Pravni nadzor se omejuje na preverjanje skladnosti z zakonom in ustavo. Politični nadzor 

se lahko izvaja znotraj lokalne skupnosti, ko so izvršilni organi odgovorni izvoljenim 

predstavniškim organom, poleg tega pa lahko nadzor vrši tudi javnost, na primer prek 

volitev in z referendumom. finančni nadzor pa se nanaša predvsem na preverjanje 

računov in likvidnosti, izvajanje revizije ipd. (Vlaj v Berce-Bratko in Žagar, 2002). 

 

Z nadzorom nad finančnim poslovanjem občin torej razumemo zakonitost poslovanja 

vseh subjektov znotraj sistema lokalne samouprave, ki prejemajo javna sredstva. 

Zakonitost pa pomeni predvsem spoštovanje pravil proračunskega načrtovanja in 

porabe sredstev (Lavtar, 2005:143).

Pri izvajanju finančnega nadzora znotraj občine ima pri nas - po zakonu o lokalni 

samoupravi (v nadaljevanju ZLS) osrednjo pristojnost nadzorni odbor. V 32. členu 

ZLS določa, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  nadzoruje namenskost in 

smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev. Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor v skladu s 

statutom občine

* Dr. Žagar Katarina; pripravljeno 6.10.2005, objavljeno 10.10.2005

1  Naloga je prilagojena za objavo. V originalnem besedilu naloge (glej nalogo Raziskovalnega oddelka št. 42/05), je 

podrobneje opredeljena tudi ureditev sistema nadzora v Sloveniji.
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sprejme svoj poslovnik2 (32. člen ZLS). V nadaljevanju (32.a člen) pa ZLS določa,  da člane 

nadzornega odbora imenuje občinski svet,  najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji in da 

člani opravljajo svoje naloge nepoklicno.3 

Pri nadzoru pa ima pomembno vlogo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije: 

“Računsko sodišče  preverja poslovanje samoupravne lokalne skupnosti ter pravnih oseb, 

ki jih ustanovi samoupravna lokalna skupnost ali je njihov lastnik” (59. člen ZLS).

Osrednje vprašanje, s katerim se ukvarjamo v nadaljevanju, je vloga, pristojnosti 

in postavitev nadzornih organov - odborov v občini oziroma v lokalni skupnosti v 

primerjalnih sistemih oziroma državah, in sicer: v Avstriji, Italiji, Nemčiji in na Švedskem. 

V pomoč nam je bila naloga  Raziskovalnega sektorja, ki govori o nadzoru v občinah in o 

javnih službah,4 poiskali pa smo še nekatere dodatne relevantne vire in študije primerov. 

Iskanje ustreznih gradiv je lahko oteženo, ker gre za vrsto regionalnih oziroma lokalnih 

predpisov, ki so nekoliko težje dosegljivi (občinski pravilniki, statuti ipd.), ki  podrobneje 

urejajo to tematiko.

II. UREDITEV FINANČNEGA NADZORA LOKALNIH SKUPNOSTI  
 - OBČIN V NEKATERIH DRŽAVAH ČLANICAH EU

2.1  Avstrija

V Avstriji je devet dežel in 2301 občina. Občine so teritorialne enote s pravico do 

samouprave in hkrati upravni lokalni okraj. Dežele določajo organizacijo občin in 

izdajajo

2  Poslovnik nadzornega odbora določa organizacijo dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov pri izvajanju nadzora, delo 

izvedencev in strokovnih sodelavcev, postopek nadzora, način odločanja, dokumentacijo oziroma evidentiranje dela nadzornega 

odbora, pripravo, sklicevanje in vodenje sej, pisanje zapisnikov in vodenje evidenc ter dokumentacije (Berce-Bratko in Žagar, 2002).

3  Lavtar (2005:143) navaja, da zaradi zagotovitve večje strokovnosti dela nadzornega odbora, občine v statutu 

pogosto določijo zahtevano smer oziroma stopnjo izobrazbe. Tako na primer Statut mestne občine Ljubljana v 36. 

členu določa, da mora kandidat za člana nadzornega odbora poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje: 

najmanj VII. stopnja izobrazbe, osem let delovnih izkušenj na področju financ oziroma računovodstva,...

Prednost pri izbiri imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor.

4  Gl. Berce-Bratko, Branka in Žagar Katarina (2002): “finančni nadzor v občinah in lokalne javne službe - koncesije” 

Naloga Raziskovalnega sektorja št. 10. Državni zbor Republike Slovenije.
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predpise, ki se nanašajo na lokalne oblasti (Vlaj, 2004:147). V skladu z avstrijskim zveznim 

ustavnim zakonom (119.a člen) je dežela pristojna tudi za finančni nadzor nad občinami. 

Dežela ima poleg drugih pristojnosti pravico, da:

“preverja finančno poslovanje občine glede varčnosti, gospodarnosti in smotrnosti. 

Rezultat preverjanja je treba posredovati županu za predložitev občinskemu svetu. 

Župan mora ukrepe, sprejete na podlagi rezultata preverjanja, v roku treh mesecev 

sporočiti nadzornemu organu.” (119.a člen zveznega ustavnega zakona).

Nadzor nad občinami (kontrolo nepravilnosti) izvaja tudi Računsko sodišče. Računsko 

sodišče je pristojno za preverjanje finančnega poslovanja zvezne države, dežel, združenj 

občin, občin in drugih, ki jih določa zakon (121. člen zveznega ustavnega zakona). Zvezni 

ustavni zakon v 127.a členu določa, da Računsko sodišče preverja finančno poslovanje 

občin z najmanj 20.000 prebivalci in finančno poslovanje fundacij, skladov, zavodov, 

ki jih upravljajo organi občine ali osebe, ki jih v ta namen imenuje občina. Preverjanje 

zajema številčno pravilnost, skladnost s predpisi, varčnost, gospodarnost, smotrnost 

finančnega poslovanja. Župani morajo Računskemu sodišču in deželni vladi letno 

pošiljati predračune in zaključne račune (več 127.a člen zveznega ustavnega zakona).

Računsko sodišče torej preverja poslovanje občin, ki imajo najmanj 20.000 prebivalcev, 

manjše občine pa le, če tako predlaga deželna vlada. Poleg teh preverja tudi njihovo 

udeležbo pri projektih, kjer so najmanj 50 % udeležene (Dachs in drugi, 1998).

Zvezni ustavni zakon določa tudi občinske organe. Občinski svet, občinsko vodstvo 

(mestni svet oziroma mestni senat) in župan so obvezni občinski organi. med obvezne 

odbore, ki jih občinski svet mora imenovati, pa spada tudi Odbor za nadzor finančnega 

poslovanja občine (Vlaj, 2004:234).

Dr. heinz Schille v gradivu: “Štajerski zakon o občinah kot pravna podlaga za politično 

upravljanje v občini” (str. 44) v poglavju, ki govori o kontroli gospodarjenja s premoženjem 

navaja pristojnosti nadzornega odbora. Ta nadzoruje celotno poslovanje občine in tudi 

(javna) podjetja. Število članov določi občinski svet. Vsaka stranka, ki je zastopana v 

občinskem svetu, ima v nadzornem odboru vsaj enega člana. Vloga nadzornega odbora 

je pregledovanje, ali je poslovanje občine gospodarno, smotrno, varčno, dobro in 

zakonito (v skladu z zakonom in drugimi predpisi). Nadzor se opravlja najmanj četrtletno 

in najmanj enkrat letno nenapovedano, ob morebitni menjavi župana ali občinskega 

blagajnika. Ob koncu pregleda se izda pisno poročilo s pisno izjavo župana in blagajnika, 

ki ga je treba čim prej predložiti občinskemu svetu.
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2.2 Italija

Italija je razdeljena na 20 dežel, 95 pokrajin in 8.100 občin (Vidmar, 2005). Zakon določa 

naslednje organe občine: občinski svet, občinski odbor in župan. Organi pokrajine pa 

so: pokrajinski svet, pokrajinski odbor in predsednik ( 30. člen zakona št. 142). 

Zunanji nadzor lokalnih skupnosti izvaja računsko sodišče, lahko pa organizirajo tudi 

notranji nadzor ter določijo sredstva in metode tega nadzora (Vidmar, 2005). 

Glede finančnega nadzora bi posebej izpostavili “kolegij preglednikov računov”, katerih 

vlogo in pristojnosti določa zakon. Tako v občini kot v pokrajini obstaja tričlanski kolegij  

- kolegij preglednikov računov, ki ga izvoli svet za mandatno obdobje treh let. Preglednike 

računov ni mogoče odpoklicati, razen če ne opravljajo svojih dolžnosti. Član kolegija 

postane lahko oseba, ki je vpisana v seznam finančnih revizorjev (ta postane predsednik), 

eden je iz vrst diplomiranih ekonomistov in en računovodja. Člani imajo pravico dostopa 

do ustreznih aktov in dokumentov. 

Organ finančne revizije ima naslednje pristojnosti:

•sodeluje z občinskim svetom v skladu z določbami statuta in pravilnika,

•daje mnenje k predlogu in prilogam proračuna,

•spremlja izvajanje proračuna,

•sestavi posebno poročilo, ki se priloži predlogu zaključnega računa, v katerem se potrdi,  

da obračun ustreza rezultatom delovanja in navede predloge oziroma pripombe (s katerimi 

se želi doseči večjo učinkovitost, produktivnost in ekonomičnost upravljanja), 

•svet obvešča o nepravilnostih pri upravljanju,

•vsake tri mesece pregleda občinsko blagajno (Vidmar, 2005:27 in zakon št. 142).

V občinah z manj kot 5000 prebivalci izvaja revizijo en preglednik računov, ki ga 

občinski svet izvoli izmed izvedencev, vpisanih v ustrezne sezname (revizor, ekonomist, 

računovodja). Svet ga izvoli z absolutno večino glasov članov sveta. V statutu so lahko 

predvidene tudi interne oblike gospodarske kontrole upravljanja (Vidmar, 2005).

2.3 Nemčija5

Odbor za finančni nadzor je odbor občinskega sveta, njegova sestava je odvisna od 

5  Podrobna ureditev o organih lokalnih skupnosti za finančni nadzor v Nemčiji je predstavljena v prispevku  

(po katerem povzemamo ureditev v Nemčiji) mag. Ane Praprotnik, objavljenem v reviji Javna uprava 4/1997.
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zastopanosti političnih strank v občinskem svetu. Občinski svet tudi določi število članov, z 

izjemo bavarskega zakona, ki določa najmanj 3 in največ 7 članov. Najmanj polovica članov 

mora biti svetnikov, v odbor pa so lahko imenovani tudi občani, ki imajo volilno pravico. 

Predsednika imenuje občinski svet, sicer pa je funkcija člana odbora častna. Za člane se 

priporoča imenovanje oseb, ki imajo znanje s področja poslovanja javnega sektorja in 

poslovodenja.

Predsednik sklicuje seje in tudi odloča o času in številu sej. Seje niso javne, rezultate 

nadzora pa predstavijo na javni seji, razen če gre za tajne zadeve. Člani odbora imajo 

pravico do povračila stroškov, ki so določena z odlokom. Župan ali podžupan do teh 

stroškov nista upravičena, če sta člana odbora. Odbor ima vpogled v vse vrste podatkov 

- tudi zaupne.6 Člani pa so zavezani k spoštovanju zaupnih podatkov.

V Nemčiji je za vse lokalne skupnosti obvezna revizija letnega zaključnega računa. V 

majhnih občinah preverjanje lahko opravi občinski svet, v srednjih občinski svet in odbor 

za finančni nadzor, v velikih pa mora biti ustanovljen tudi revizijski urad. Gre za neodvisen 

organ v sestavi občinske uprave in velja za notranjo revizijo. Zunanjo revizijo pa opravlja 

deželno računsko sodišče, ki preverja tudi ustreznost revizijskih poročil revizijskega 

urada. Revizijski urad pravzaprav pomaga županu, saj ga informira o ocenah, priporočilih 

in nasvetih ter informacijah o dejavnosti, ki jo pregleduje (Praprotnik, 1997).

Shema 1: Organi lokalnih skupnosti za finančni nadzor in njihovo okolje 

(občine nad 20.000 prebivalcev)

 

  

Vir: Praprotnik, Ana (1997): Organi lokalnih skupnosti za finančni nadzor v Nemčiji, Javna uprava št. 4/1997, str. 762.

6  Avtorica uporablja izraz “uradna skrivnost” (op.p.).

SODNI NADZOR UPRAVNI NADZOR UPRAVNI NADZOR
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Računsko 

sodišče

OBČINA

Občinski svet Komunalna akademija

Odbor za finančni nadzor Skupnost občin za 

racionalizacijo dela v upravi

Uprava

Revizijski urad

Vgrajene notranje kontrole
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Organi lokalnih skupnosti za finančni nadzor delujejo v pravno urejenem okolju (podlago 

za to imajo v zakonu o občinah, uredbah, obveznih smernicah ministrstva za notranje 

zadeve in v občinskih predpisih). Za stalno izboljševanje gospodarnega in varčnega 

poslovanja imajo občine ustanovljeno Skupnost občin za racionalizacijo v upravi (gl. 

shemo 1), ki skrbi za strokovne usmeritve. Komunalna akademija pa v sodelovanju 

z deželnim računskim sodiščem stalno izobražuje tako občinske funkcionarje kot 

zaposlene o gospodarjenju in reviziji v občinah.

Računsko sodišče presoja in preverja zakonitost in primernost poslovanja v daljšem 

časovnem razdobju. ministrstvo za notranje zadeve sprejema ukrepe na osnovi revizij. 

Občinam je zagotovljeno sodno varstvo, če se z ukrepi ne strinjajo (upravno sodišče). 

Vgrajene notranje kontrole pa so pomembne za župana za uspešno vodenje občine 

(Praprotnik, 1997:767).

V Nemčiji torej izvajata nadzor občinskega proračuna občinski svet ali občinski nadzorni 

odbor. V občinah z več kot 5000 prebivalci je nadzorni odbor obvezen in je edini organ 

v občini, ki ga ne vodi župan ali njegov predstavnik. V občinah in mestih z več kot 20000 

prebivalci se ustanovi revizijski urad, ki svetuje nadzornim odborom. Revizijski urad 

je del  občinske uprave, nadzira prihodke in odhodke občinskega proračuna (predlog 

zakona o lokalni samoupravi, 2003).

2.4  Švedska

Osrednji organ lokalne samouprave po švedskem zakonu o lokalni samoupravi je 

občinska skupščina, ki imenuje izvršilni odbor in druge organe. Nadzor nad finančnim 

poslovanjem opravljajo finančni nadzorniki. “Vsaka občina ima izvoljene finančne 

nadzornike in njihove namestnike, ki nadzorujejo vse dejavnosti odborov. Nadzorujejo, 

ali so te dejavnosti vodene ustrezno in gospodarno, ali so računi pravilni in ali je notranji 

nadzor odborov zadosten.” (Vlaj, 2004:236). 

Imenuje jih občinski svet z list političnih strank. Pristojni so za posredovanje splošnih 

ugotovitev o finančnem poslovanju občine. Ti t.i. izvoljeni revizorji sestavljajo nadzorni 

odbor, ki je neodvisen od drugih odborov občinskega sveta. finančni nadzor zajema 

nadzor poslovnih knjig, upravni pa analizo poslovanja. Ne pregledujejo le “številk,” pač 

pa tudi učinkovitost. Nadzorni odbor se ukvarja z vprašanjem, ali so bile naloge občine 

opravljene pravilno in ekonomično, ali so računi točni.
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Nadzor se opravlja vsako leto. Poročilo zajema izjavo revizorja ali predlaga potrditev 

finančnega poslovanja. V letnem poročilu so lahko zajete tudi različne pripombe; 

občinski svet v razpravi odloči, če jih bo upošteval. Revizorji opravljajo svoje delo v 

imenu občinskega sveta, zato med njimi poteka stalen dialog. Nadzorni odbor ne more 

morebitnih nepravilnosti prijaviti sodišču ali drugače ukrepati napram občini. Gre le za 

obliko notranjega nadzora. Kot “sodišče” zoper občinsko oblast deluje občinski svet sam. 

Pa tudi občinski svet o nepravilnostih ne obvešča sodnih ali drugih organov. 

Rezultat notranjega nadzora so politične posledice. Če občina dokaže, da ugotovljenih 

nepravilnosti ni, nadzorni odbor pravno ne odgovarja, ker nima odgovornosti oziroma 

pristojnosti profesionalnih revizorjev. Občinska uprava pa nima možnosti ugovora zoper 

ugotovitve odbora (predlog zakona o lokalni samoupravi, 2003).

III. ZAKLJUČEK

V svetu je organiziranost nadzora nad finančnim poslovanjem lokalnih skupnosti urejena 

različno. V določeni meri sicer lahko primerjamo ureditev v Avstriji in Nemčiji, kjer 

poznajo nadzorne odbore lokalnih skupnosti kot organe za finančni nadzor, vendar je 

pri vsakem sistemu lokalne samouprave smiselno proučevati celostno strukturo oziroma 

organiziranost lokalne samouprave. medtem ko v Italiji to vlogo opravljajo pregledniki 

računov, na Švedskem to opravljajo finančni nadzorniki, ki sestavljajo tudi nadzorni 

organ občine. 

Pri nas nadzorni odbor ostaja najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V predlogu 

novega zakona o lokalni samoupravi, ki sicer ni bil obravnavan (sprejete so bile le 

nekatere spremembe zakona julija 2005), je bilo predvideno oblikovanje finančnega 

odbora kot obveznega delovnega telesa občinskega sveta. Predlagatelji so se zavzeli za 

takšno rešitev, kjer bi bil omogočen politični nadzor nad ravnanjem s finančnimi sredstvi 

znotraj občine.  Sicer pa svojevrstno obliko nadzora nad finančnim poslovanjem občin 

opravlja  Državni zbor, ki prek Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

obravnava poročila o revizijah, ki jih Računsko sodišče opravi v občinah. Gre sicer bolj 

za politični nadzor kot za finančni nadzor (Lavtar, 2005:145).7

7  Poslovnik Državnega zbora v 39. členu med drugim določa, da Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih 

financ:”...spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in 

nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna...”



164

LITERATURA IN VIRI

Berce-Bratko, Branka in Žagar Katarina (2002): finančni nadzor v občinah in lokalne javne službe - koncesije. Naloga 

Raziskovalnega sektorja št. 10/2002. Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana.

Dachs herbert, Gerlich Peter, Gottweis herbert, horner franz, Kramer helmut, Lauber Volkmar, c. müller Wolfgang, 

Tálos Emmerich (1998): Politični sistem Avstrije. DZS, Ljubljana.

Lavtar, Roman (2005): “Nadzor nad delovanjem lokalne samouprave” V (m. Brezovšek in m. haček, ur.): Lokalna 

demokracija II. Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji. fakulteta za družbene vede, Ljubljana, str. 130-149.

(2004) Poslovnik Državnega zbora (PoDZ-1) z razlagami. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana. 

Praprotnik, Ana (1997): Organi lokalnih skupnosti za finančni nadzor v Nemčiji. Javna uprava št. 4/1997, str. 761-781.

(2003) Predlog zakona o lokalni samoupravi, ministrstvo za notranje zadeve, Urad za lokalno samoupravo, 3.9.2003.

Schille, heinz: Štajerski zakon o občinah kot pravna podlaga za politično upravljanje v občini. Gradivo za seminarje, 

Republika Avstrija.

Statut mestne občine Ljubljana. http://www.ljubljana.si/si/mol/mol_statut/default.html; zajeto 4.10.2005.

Šmidovnik, Janez (1995): Lokalna samouprava. cankarjeva založba. Ljubljana.

Vidmar, cveto (2005): “Lokalna samouprava v Italiji.” Lex Localis št.1, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 

maribor, str. 1-41. 

Vlaj, Stane (2001): Lokalna samouprava s poudarkom na načelu subsidiarnosti. Visoka upravna šola Ljubljana.

Vlaj, Stane (2004): Lokalna samouprava. Teorija in praksa, fakulteta za upravo, Ljubljana.

Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list Republike Slovenije, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo zakona, 21/06-odl. US).

(1991) Zakon št. 142/1990: Reforma krajevnih uprav. Prevod v slovenščino in slovar upravnih izrazov, Krožek za 

družbena vprašanja Virgil Šček, Trst.

(2000) Zvezni ustavni zakon v: Brandt, Neven (ur.): Ustavni sistem Republike Avstrije Visokošolsko središče v Kopru. 



165

SeSTAVA ORgANOV UPRAVLJANJA JAVNIH  

RAdIOTeLeVIZIJ V dRŽAVAH eU*

I. UVOD

Poslanstvo javne radiotelevizije je informirati, izobraževati in zabavati ter zagotavljati 

širok nabor programov, ki so politično nepristranski ter nudijo kvalitetne programske 

vsebine za vložena sredstva. Takšno poslanstvo predpostavlja tudi ustrezen vpliv javnosti 

na upravljanje javne radiotelevizije in na oblikovanje programskih vsebin. Javni interes se 

praviloma zagotavlja prek posebnih organov, kar je običajna praksa v evropskih državah, 

ki temelji tudi na dokumentih Sveta Evrope, ki so prikazani v tč. 1.1. 

V Raziskovalno-dokumentacijskem sektorju smo pripravili nalogo, v katerem 

prikazujemo sestavo in deloma tudi pristojnosti takšnih organov javnih radiotelevizij. 

V njej se osredotočamo na organe, ki so po sestavi in pristojnostih ekvivalentni Svetu 

RTV, kot izhaja iz obstoječega Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Prikazali smo ureditev 

v naslednjih državah članicah Evropske unije: Avstriji, madžarski, Poljski, Švedski, 

Združenem kraljestvu in Zvezni republiki Nemčiji. 

Na Švedskem je javna televizija (statusnopravno javna družba z omejeno odgovornostjo) 

v lasti fundacije, ki je bila ustanovljena iz državnih sredstev leta 1992. V zakonu o radiu 

in televiziji (št. 844 iz leta 1996) nismo našli organa(ov), ki bi imel(i) podobno vlogo, kot 

jo ima pri nas Svet RTV. Zato smo se odločili, da namesto švedske ureditve prikažemo 

ureditev na Danskem, ki takšen organ ima.

V pregledu smo izhajali iz pristojnosti, ki jo ima v naši ureditvi Svet RTV, kot so predvsem: 

imenovanje direktorja, določanje višine naročnin, sprejemanje finančnega načrta in 

zaključnega računa ter določanje programskih standardov in programskih zasnov. V 

tujih ureditvah so ponekod te pristojnosti razdeljene med več organov javne televizije, 

ki smo jih v teh primerih tudi opisali.

* Koselj Nataša, Blažič Janez, mag. Krašovec Tatjana, mag. Zobavnik Igor, mag. 

Eror Andrej, Kirn Elizabeta; pripravljeno 26.4.2005, objavljeno 26.4.2005
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1.1 Priporočilo Odbora ministrov SE št. R (96) 10 o  
 zagotavljanju neodvisnosti javnega oddajanja

Priporočilo Odbora ministrov SE št. 96 o zagotavljanju neodvisnosti javnega oddajanja 

z dne 11. septembra 1996 (Recommendation No. R (96) 10 of the Committee of Ministers 

to Member States on the Guarantee of the Independence of Public Service Broadcasting) 

določa, da naj države članice v svojih pravnih predpisih, ki se nanašajo na javno 

radiotelevizijo, jasno opredelijo odgovornosti in nadzor nad javnimi radiotelevizijami 

ter njihovimi organi. Glede nadzornih organov javnih radiotelevizij Odbor ministrov 

priporoča, da naj bodo pravila, ki določajo status nadzornih organov javne radiotelevizije 

in predvsem članstvo v teh organih, definirana tako, da preprečujejo politični ali kakšen 

drug vpliv na te organe. Iz priporočila izhaja, da naj bodo člani nadzornih organov 

imenovani na pluralističen način, da naj predstavljajo skupne interese družbe na 

splošno ter da naj ne sprejemajo kakršnihkoli navodil od oseb in organov, razen tistih, 

ki so jih imenovali. Člani nadzornih organov naj ne bodo razrešeni ali premeščeni med 

izvrševanjem mandata, razen če tako odloči organ, ki jih je imenoval. 

II. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED

2.1 Avstrija

Predpis, ki ureja delovanje in organiziranost avstrijske radiotelevizije, je zvezni zakon 

o radioteleviziji - zakon o ORf (Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk  

(ORF - Gesetz)).

Zakon o ORf v 1. členu določa, da je ORf ustanova (Stiftung) javnega prava in je neprofitna 

pravna oseba. Vpisana mora biti v register podjetij, ki ga vodi gospodarsko sodišče na 

Dunaju in se obravnava kot gospodarska družba v smislu avstrijskega gospodarskega 

zakonika.

Iz 20. člena zakona izhaja, da so organi ORf naslednji:

•  Svet ustanove (der Stiftungsrat),

•  Generalni direktor (der Generaldirektor),

•  Svet publike (der Publikumsrat) in

•  Revizijska  komisija (die Prüfungskommission).

V nadaljevanju prikazujemo sestavo sveta ustanove (Stiftungsrat).
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V 20. členu zakona o ORf je določeno, kako je sestavljen svet ustanove. Člani sveta so 

imenovani na podlagi naslednjih določb:

• šest članov imenuje zvezna vlada (Bundesregierung), in sicer skladno s številom 

sedežev, ki jih imajo politične stranke v spodnjem domu avstrijskega parlamenta  

(Nationalrat). Pri tem upoštevajo predloge teh političnih strank. Politične stranke, ki 

imajo člane v glavnem odboru Nationalrata (Hauptausschuss), imajo v svetu ustanove 

najmanj enega člana;

• devet članov imenujejo zvezne dežele (Länder), in sicer vsaka po enega člana;

• devet članov imenuje zvezna vlada;

• šest članov imenuje svet publike (Publikumsrat)1;

• pet članov pa imenuje osrednji delavski svet (Zentralbetriebsrat) na podlagi 

delovnopravne zakonodaje (Arbeitsverfassungsgesetzes).

Člani, navedeni pod točkami 1 - 4, morajo imeti določene osebne in strokovne izkušnje, 

ki so rezultat predhodnega usposabljanja ali strokovnega izobraževanja o zadevah, ki 

spadajo v pristojnost sveta ustanove. Poleg tega morajo imeti člani določeno znanje o 

avstrijskem in mednarodnih medijskih trgih ali znanje na področju ekonomije, znanosti, 

umetnosti in izobraževanja. 

Dolžnosti in obveznosti članov sveta so enake tistim, ki jih imajo člani nadzornega sveta 

delniške družbe. Zahtevki zoper člane sveta obravnavajo redna sodišča na podlagi 

določil zakonika o pravdnem postopku (Zivilprocessordnung). 

Člani sveta ustanove ne morejo biti:

•osebe, ki so zaposlene na ORf, razen  zgoraj navedenih oseb v točkah 1-5,

•osebe, ki so zaposlene v podjetjih, povezanih z ORf, na podlagi trgovinskega zakonika,

•osebe, ki delajo v kakšnem drugem organu ORf, razen zgoraj navedenih oseb v točkah 1-4,

1 Svet publike je organ ORf, ki ga sestavlja 35 članov in je ustanovljen zato, da varuje interese poslušalcev in 

gledalcev. Člane v svet publike imenujejo: zvezna gospodarska zbornica, konferenca predsednikov avstrijskih 

kmetijskih zbornic, avstrijska uprava delavskih zbornic, zveza avstrijskih sindikatov, zbornice svobodnih poklicev, 

rimsko-katoliška cerkev, luteranska cerkev, ustanove, ki se ukvarjajo z državljansko-politično vzgojo v okviru 

političnih strank, akademija znanosti. Poleg tega so v svet imenovani tudi predstavniki, ki jih na podlagi javnega 

razpisa zveznega kanclerja imenujejo inštitucije ali organizacije, ki delujejo na naslednjih področjih: visoko šolstvo, 

izobraževanje, umetnost, šport, mladina, študentje, starostniki, invalidi, starši in družine, narodne manjšine, turizem, 

vozniki, potrošniki in varovanje okolja. Šest od teh članov izberejo gledalci in poslušalci. 
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•osebe, ki so zaposlene ali so delničarji druge medijske družbe,

•člani zvezne vlade, državni sekretarji, člani deželnih vlad, člani obeh domov avstrijskega 

parlamenta, osebe, ki so zaposlene pri političnih strankah oziroma imajo vodilni položaj 

v zveznih in regionalnih organih političnih strank, varuh človekovih pravic, predsednik 

računskega sodišča in osebe, ki so v zadnjih štirih letih izvrševale eno od zgoraj naštetih 

funkcij,

•osebe, ki so zaposlene v poslanskih skupinah v zakonodajnem organu kot tudi 

parlamentarni uslužbenci,

•osebe, ki so dodeljene za pomoč poslanski skupini,

•osebe, ki so zaposlene v pravnih osebah, ki delujejo na področju državljanske vzgoje,

•člani urada zveznega ministra, državnega sekretarja, ali drugega zveznega ali deželnega 

organa,

•osebe, zaposlene v avstrijskem uradu za komunikacije (Kommunikationsbehörde  

Austria) in člani zvezne uprave za komunikacije (Bundeskommunikationssenat).

mandat članov sveta ustanove traja štiri leta, od dneva, ko je bil sklican prvi sestanek sveta, 

do dneva, ko se sestane novo imenovani svet ustanove. 

med mandatom so člani, ki jih imenuje zvezna vlada, lahko predčasno razrešeni samo, če 

zvezni predsednik imenuje novo vlado. Prav tako to velja za predstavnike zveznih dežel 

v svetu, ki so lahko predčasno razrešeni, če deželni parlament izvoli novo deželno vlado. 

Člani, ki jih imenujeta svet publike in osrednjega delavskega sveta pa so lahko predčasno 

razrešeni, če oba organa imenujeta nove člane. 

Pristojnosti sveta ustanove so: 

•nadzor nad upravljanjem,

•imenovanje in razreševanje generalnega direktorja,

•določanje števila direktorjev,

•zastopanje ORf pred generalnim direktorjem, 

•imenovanje in razreševanje direktorjev in regionalnih direktorjev na predlog 

generalnega direktorja,

•potrjevanje dolgoročnih programskih planov, tehničnih in finančnih zadev ter 

kadrovskih načrtov,

•sprejemanje odločitev o določitvi radijsko/televizijske naročnine, potrjevanje tarife za 

komercialno oddajanje,

•potrjevanje sklepanja kolektivnih pogodb oziroma pogodb s podobnim učinkom ter 

uredniških pogodb,
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•odločanje o delovnopravnih predpisih za zaposlene v ORf,

•odločanje o ukrepih, ki naj se sprejmejo na podlagi revizijskega poročila, 

•revizija in potrditev letne bilance računov, zaključnega računa in razrešitev dolžnosti 

generalnega direktorja,

•obravnavanje temeljnih problemov programskega plana,

•odločanje o omejitvah pri komercialnem oglaševanju,

•imenovanje članov revizijske komisije in določanje revizijskih nalog,

•določanje obsega in vrst širjenja radijskih programov in on-line storitev.

Poleg zgoraj navedenih pristojnosti daje svet tudi soglasje k nekaterim odločitvam, ki so 

podrobno navedene v zakonu.

2.2 Danska

Javni televizijski program zagotavlja TV 2/DANmARK na državnem nivoju in osem 

regionalnih TV 2 postaj. Pravna podlaga za delo TV 2/DANmARK in regionalnih TV 2 

postaj je zakon št. 1052 o oddajanju danskega radia in televizije (The Danish Radio and 

Television Broadcasting Act) iz leta 2002, ki je bil spremenjen leta 2004 (samo 76. člen) 

z zakonom št. 1437.

Upravni organ (s podobnimi funkcijami kot jih ima v Sloveniji Svet RTV) TV 2/DANmARK 

se imenuje Svet (v angleškem prevodu - Board). Člane Sveta imenuje minister za kulturo. 

V zakonu je predpisano, da morajo skupaj imeti ustrezna strokovna znanja iz določenih 

področij. Enega od članov nominirajo zaposleni v javni televiziji. Poslanci državnega 

parlamenta ne smejo biti člani sveta. Vlogo sveta zakonsko urejajo 26. 27. in 29. člen 

navedenega zakona.

TV 2/DANmARK upravlja Svet, ki ima 9 članov. Imenuje jih minister za kulturo. Osem 

članov tudi nominira minister za kulturo (vključno predsednika in podpredsednika) 

in skupaj morajo imeti strokovna znanja na področju medijev, managementa v kulturi 

in poslovnih zadev. Stalno zaposleno osebje nominira enega člana in njegovega  

namestnika (nadomestnega člana). Člani folketinga (parlamenta) ne morejo biti 

imenovani za člane Sveta. mandat Sveta je štiri leta. V primeru odstopa člana Sveta je 

novi član imenovan za preostanek mandata.

Svet je v celoti odgovoren za program in za izpolnjevanje zakonskih določb pri delu 

TV2/DANmARK. Svet sestavi splošne smernice za aktivnosti TV2/DANmARK in imenuje 
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direktorja (managing director) ter druge člane splošne uprave (general management) 

TV 2/DANmARK.

Svet sestavi proračun za vsakoletne aktivnosti TV2/DANmARK. Proračun mora biti v 

vednost predložen ministru za kulturo. Svet pripravi zaključne račune skupaj s splošno 

upravo, njihovo revizijo pa opravi računsko sodišče. Računi, ki pokrivajo posamezno leto, 

morajo biti skupaj s pripombami revizorja predloženi ministru za kulturo v odobritev in 

potem tudi folketingu v seznanitev.

Za regionalni nivo je v zakonu je predpisano, da mora sestava t.i. Predstavniškega sveta 

regionalne televizije odražati raznolikost vidikov regionalne kulture in skupnosti. Enega 

od članov Sveta izvolijo zaposleni v javni televiziji. Poslanci državnega parlamenta in 

svetniki okrožij ne smejo biti člani sveta regionalne televizije. V nadaljevanju povzemamo 

vsebino 34. 36. in 37. člen zgoraj navedenega zakona.

Vsaka od osmih regionalnih TV 2 postaj ima Predstavniški svet (Board of Representatives), 

katerega sestava odraža široko raznolikost aspektov regionalne kulture in skupnosti. 

minister za kulturo lahko v posebnih primerih odobri ustanovitev nove regionalne TV 

2 postaje.

Regionalne postaje TV 2vodi in upravlja Svet (Board) regionalnih postaj, ki ima 5 do 

7 članov. Stalno osebje regionalne postaje TV 2 izvoli (elect) enega člana in njegovega 

namestnika (nadomestnega člana). Člani folketinga, člani svetov okrožij (grofij - county) in 

Bornholmskega regionalnega sveta ne morejo biti imenovani za člane Sveta. mandat Sveta 

je štiri leta. V primeru odstopa člana sveta je novi član imenovan za preostanek mandata.

Svet ima celotno programsko odgovornost in odgovornost za izpolnjevanje vseh 

zakonskih določb pri delu postaje. Svet sestavi splošne smernice za aktivnosti regionalne 

postaje in imenuje direktorja regionalne postaje.

Svet vsake regionalne postaje TV 2 sestavi vsakoletni proračun postaje. Proračun mora biti 

v vednost predložen ministru za kulturo in folketingu. Skupaj s splošno upravo mora svet 

regionalne TV 2 pripraviti njen zaključni računi, računsko sodišče pa ga mora revidirati. 

Zaključne račune TV Syd revidira državno pooblaščeni javni revizor. Zaključni računi, 

ki pokrivajo posamezno leto, morajo biti skupaj s pripombami revizorja predloženi 

ministru za kulturo v odobritev in potem folketingu v seznanitev.
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2.3 Madžarska 

Zakon o radijskem in televizijskem oddajanju iz leta 1996 (Act I of 1996 on Radio and 

Television Broadcasting) v 4. poglavju ureja delovanje javne televizije in radia. 

Zakon v 53. členu določa, da parlament ustanovi naslednje javne ustanove (public 

foundation):

• madžarsko javno radijsko ustanovo (hungarian Radio Public foundation),

• madžarsko javno televizijsko ustanovo (hungarian Television Public foundation),

• Javno televizijsko ustanovo - hungaria (hungaria Television Public foundation).

Namen teh ustanov je zagotavljanje javnega televizijskega in radijskega oddajanja ter 

varovanje njune neodvisnosti. Delovanje zgoraj omenjenih javnih ustanov odobri 

madžarski parlament z 2/3 večino glasov prisotnih poslancev.

Upravljanje omenjenih ustanov je v rokah treh upravnih odborov (Board of Trustees):

• Upravni odbor madžarskega javnega radia,

• Upravni odbor madžarske javne televizije,

• Upravni odbor javne televizije - hungaria.

Člane omenjenih upravnih odborov imenuje parlament in nekatere druge organizacije, 

ki jih določa 56. člen zakona. Na podlagi 3. odstavka 55. člena zakona sestavljajo člani, 

ki jih v upravni odbor imenuje parlament, predsedstvo upravnega odbora. Parlament 

preuči vsakega izmed kandidatov in imenuje v vsakega izmed upravnih odborov zgoraj 

navedenih ustanov najmanj enajst članov. Za izvolitev v upravni odbor je zahtevana več 

kot polovica glasov vseh poslancev. Polovico kandidatov za člane upravnega odbora 

predlagajo politične stranke, ki so v vladi, drugo polovico pa opozicijske stranke. 

Predsedstvo upravnega odbora je oblikovano po končanem imenovanju članov za dobo 

štirih let. Predsednika in podpredsednika upravnega odbora izbere parlament izmed 

članov predsedstva, s tem da vladajoča koalicija imenuje predsednika upravnega odbora, 

medtem ko ima opozicija pravico do imenovanja podpredsednika.
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Poleg članov (najmanj enajst članov), ki jih imenujejo parlamentarne stranke, na podlagi 

56. člena zakona imenujejo 21 članov v upravni odbor madžarskega nacionalnega radia 

(Hungarian Radio Public Foundation) in 21 članov v upravni odbor madžarske nacionalne 

televizije (Hungarian Television Public Foundation) naslednje organizacije:

•samoupravne skupnosti nacionalnih in etničnih manjšin, ki živijo na ozemlju madžarske, 

enega člana;

•katoliška cerkev, reformistična cerkev, evangeličanska cerkev in združenje madžarskih 

Židov skupaj imenujejo enega člana;

•verske skupnosti, ki niso omenjene v prejšnjem odstavku, imenujejo enega člana;

•nacionalne organizacije na področju človekovih pravic, enega člana;

•nacionalne profesionalne organizacije na področju književnosti, gledališča, filma, 

glasbe, umetnosti, obrti in drugih sfer na področju kulture, štiri člane;

•nacionalne organizacije na področju znanosti in izobraževanja, dva člana;

•nacionalno trgovsko združenje, enega člana;

•združenje delodajalcev in podjetnikov, enega člana;

•nacionalno združenje novinarjev, enega člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja narave in zaščite pravic živali, enega člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja pravic žensk, enega člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja pravic otrok in mladostnikov, enega člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja pravic upokojencev, enega člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja pravic ljudi s težavami, ki so posledica 

fizičnih nesposobnosti, enega člana;

•športne zveze, enega člana;

•predstavniki lokalnih oblasti, enega člana;

•organizacija za odnose z madžari izven meja in po svetu, enega člana.

Triindvajset članov imenujejo v upravni odbor Javne televizije - hungaria (hungaria 

Television Public foundation) naslednje organizacije:

•samoupravne skupnosti nacionalnih in etničnih manjšin, ki živijo na ozemlju madžarske, 

enega člana;

•katoliška cerkev, reformistična cerkev, evangeličanska cerkev in združenje madžarskih 

Židov skupaj imenujejo enega člana;

•verske skupnosti, ki niso omenjene v prejšnjem odstavku imenujejo enega člana;

•nacionalne organizacije na področju človekovih pravic, enega člana;

•nacionalne profesionalne organizacije na področju književnosti, gledališča, filma, 

glasbe, umetnosti, obrti in drugih sfer na področju kulture, štiri člane;

•nacionalne organizacije na področju znanosti in izobraževanja, dva člana;
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•nacionalno združenje novinarjev, enega člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja narave in zaščite pravic živali, enega 

člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja pravic žensk, enega člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja pravic otrok in mladostnikov, enega 

člana;

•nacionalne organizacije na področju varovanja pravic ljudi s težavami, ki so posledica 

fizičnih nesposobnosti, enega člana;

•športne zveze, enega člana;

•organizacija za odnose z madžari izven meja in po svetu, sedem članov; od tega enega 

člana imenuje organ, ki zastopa madžare razseljene po svetu pri Svetovni zvezi madžarov 

(World Federation of Hungarians).

mandat članov upravnega odbora je eno leto. 

Upravni odbor in njegovo predsedstvo opravlja naslednje naloge, kot jih določa 59. člen 

zakona: 

•opravlja naloge, kot jih določa Zakon o Ekonomskih združenjih iz leta 1988 (Act VI of 

1988 on Economic Association);

•potrjuje letni finančni načrt javnih ustanov in pripravlja bilanco stanja;

•daje priporočila Nacionalni radijski in televizijski upravi (National Radio and Television 

Board)2 za zvišanje prihodkov iz naslova naročnine;  

•opravlja naloge, ki jih opravljajo tudi druge javne ustanove.

Predsedstvo upravnega odbora upravlja s premoženjem javne ustanove. Pravni status 

predsedstva je enak statusu direktorja javne ustanove (manager of the public foundation). 

Delovanje upravnih odborov javnih ustanov nadzira nadzorni organ (Controlling 

Organization of the Public Foundation), ki ga sestavlja predsednik in dva člana. 

Predsednika in enega izmed članov imenujejo opozicijske stranke, drugega člana 

pa imenujejo vladne stranke. V skladu z 62. členom zakona lahko nadzorni organ od 

upravnega odbora zahteva dostop do informacij in predložitev potrebne dokumentacije, 

njegove odločitve pa za upravni odbor niso obvezujoče (Act I., 1996, svetovni splet).

2  Nacionalna radijska in televizijska uprava je neodvisna pravna oseba, ki deluje pod nadzorom madžarskega 

parlamenta. Ščiti in podpira svobodo govora, tako da pomaga avdiovizualnim medijem pri prodoru na tržišče, 

preprečuje ustvarjanje monopolov na področju širjenja informacij in skrbi za neodvisnost radijev in televizij. 
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2.4 Poljska

Javna radiotelevizija na Poljskem zagotavlja celotni družbi in posameznim skupinam 

raznovrsten program ter druge storitve na področju informacij, novinarstva, zabave, 

izobraževanja in športa. Programi in storitve morajo biti pluralistične, nepristranske, 

uravnotežene, neodvisne in inovativne ter se morajo odlikovati z visoko kvaliteto in 

integriteto, kot je to opredeljeno v IV. poglavju in 21. členu zakona o radioteleviziji 

(Broadcasting Act, Ustawa o radiofonii i telewizji).

Državni organ, ki skrbi za svobodo govora na radioteleviziji, varuje neodvisnost 

radiotelevizije in javnega interesa oziroma zagotavlja pluralistično naravo radiotelevizije 

je nacionalni svet za radiodifuzijo (The National Broadcasting Council, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji). Nacionalni svet je opredeljen v II. poglavju zakona o radioteleviziji 

(5.-12. člen). Nacionalni svet je sestavljen iz devetih članov, pri čemer štiri člane imenuje 

parlament (Sejm), dva Senat, tri člane pa imenuje predsednik republike med zaslužnimi 

strokovnjaki s področja medijev. Člani nacionalnega sveta so izvoljeni za mandatno dobo 

šestih let in ne morejo biti ponovno izvoljeni.

Organi javne radiotelevizije so: 

•upravni odbor (Board of Menagement, Zarządu),

•nadzorni odbor (Supervisory Board, Rada nadzorcza) in 

•programski sveti (Programme councils, Rady programowe).

Zakon o radioteleviziji v svojem 27. členu določa, da ima upravni odbor od enega do pet 

članov. Člane in predsednika upravnega odbora imenuje in razrešuje nadzorni odbor z 

dvotretjinsko večino navzočih. Navzočih mora biti najmanj tri četrtine članov nadzornega 

odbora. Člani upravnega odbora so izvoljeni za dobo štirih let .

Nadzorni odbor je sestavljen iz pet do devet članov, kot je opredeljeno v 28. členu zakona 

o radioteleviziji. Imenuje jih nacionalni svet za radiodifuzijo, enega člana pa imenuje 

minister za finance. Člani nadzornega odbora so izvoljeni za mandatno dobo treh let.  

Člani nadzornega odbora izberejo predsednika izmed članov odbora ter sprejmejo 

poslovnik. Nadzorni odbor praviloma odloča z absolutno večino, če je prisotna najmanj 

polovica članov. 
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Nadzorni odbor daje soglasje pri: 

•imenovanjih in razrešitvah oseb na vodilnih položajih (executive position), ki so 

določene s statutom radiotelevizije,

•kolektivni pogodbi, skupaj s predstavniki zaposlenih, 

•nakupu ali prenosu delnic oziroma deleža radiotelevizije,

•prenosu nepremičnin (povzeto po spletni strani).

Zakon o radioteleviziji v 28.a členu določa sestavo programskih svetov. Programske svete 

javne radiotelevizije tvori 15 članov, ki jih imenuje nacionalni svet za radiodifuzijo, pri 

čemer 10 članov predstavlja parlamentarne stranke. Preostalih 5 članov je izbranih med 

posamezniki z izkušnjami in dosežki s področja kulture in medijev.  mandat programskih 

svetov je štiri leta. 

Člani programskih svetov zastopajo javni interes in pričakovanja v zvezi s programskimi 

aktivnostmi radiotelevizije (Broadcasting AcT, 1992).

2.5 Združeno kraljestvo 

BBc - British Broadcasting corporation (v nadaljevanju BBc) ima kot javna radio televizija 

v primerjavi z ostalimi mediji v Združenem kraljestvu poseben status, s tem povezano 

financiranje (z obveznim prispevkom - naročnino) in upravljanje.

BBc v njeni vlogi javne radiotelevizije ureja “kraljeva listina” (The BBC Royal Charter)3. 

Prva listina o BBc izhaja iz leta 1927, se pa vsakih 10 let obnovi in ustrezno prilagodi 

novim potrebam. Veljavnost aktualne listine, osme po vrsti, se izteče 31. decembra 2006. 

leta. Že od decembra 2003 intenzivno potekajo priprave nove listine, vzporedno pa tudi 

široka javna razprava o potrebnih spremembah, še zlasti o digitalni televiziji, storitvah 

on-line in prilagoditvah na področju zagotavljanja informativnega programa.

Na podlagi “kraljeve listine” je vsakič na novo sklenjen poseben dogovor (Agreement)

med pristojnim državnim sekretarjem v ministrstvu za kulturo, medije in šport (sekretarjem 

za nacionalno dediščino - Majesty’s Secretary  of State  for National Heritage) in BBc, 

s katerim se zagotavlja uredniška avtonomija in podrobneje določajo obveznosti BBc 

kot javne televizije. hkrati je z dogovorom podeljena licenca BBc za opravljanje nalog  

javne radiotelevizije. Dogovor se prav tako vsakih 10 let sklene na novo (glej Royal 

Charter, Agreement in spletne strani BBc).

Poslanstvo BBc kot javne radiotelevizije je informirati, izobraževati in zabavati, 

 
3  Kraljeva listina vsebuje vse potrebne elemente za ureditev statusa BBc, vključno s programskimi usmeritvami in 

strukturo upravljanja.
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zagotavljati širok nabor programov za vsakogar, politično nepristranskih in brez 

zasledovanja komercialnih interesov. Vlogo varuha javnega interesa zastopa poseben 

organ - BBc Board of Governors - Svet guvernerjev BBc. 

Svet guvernerjev je organ, prek katerega se zagotavlja javni interes in je instrument 

za izvajanje odgovornosti BBc v razmerju do parlamenta, gledalcev in poslušalcev 

ter naročnikov. Vsako leto pripravi poročilo, s katerim seznani javnost (naročnike) in 

parlament, ki poročilo tudi obravnava in oceni opravljeno delo Sveta guvernerjev. 

Sestavljen je iz 12 članov - guvernerjev, ki jih imenuje kraljica po posvetu z ministri. Člani 

so strokovnjaki z bogatimi in raznolikimi izkušnjami, in hkrati ljudje, ki v javnosti uživajo 

spoštovanje. Člani Sveta guvernerjev so:

•predsednik in podpredsednik,

•3 “nacionalni guvernerji” (National Governors) za Škotsko, Wales in Severno Irsko, ki 

predstavljajo te dele Združenega kraljestva in interese njihovih prebivalcev,

•eden od članov je zadolžen za področje Anglije,

•6 drugih guvernerjev. 

mandat guvernerjev traja 5 let. Lahko so ponovno imenovani v svet. Guvernerji ne morejo 

biti več člani tega organa, če prevzamejo takšno funkcijo oziroma začnejo opravljati 

delo, zaradi katerega bi lahko prišlo do navskrižja interesov4 (glej 8. in 9. člen, poglavje 

Constitution, Royal Charter). 

Pred začetkom opravljanja svoje funkcije so guvernerji deležni posebnega izobraževanja, 

kjer se natančno seznanijo z obveznostmi, ki jih z imenovanjem sprejmejo. Prav tako 

morajo izpolniti prijavo premoženja in prijaviti dejavnosti in interese, ki bi lahko vplivali 

na objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije. 

Svet guvernerjev(glej 7. člen Royal Charter in The Board’s Standing Orders):

•določa strategijo BBc in spremlja njeno izvajanje,

•zagotavlja, da BBc deluje skladno s kraljevo listino in pogodbo,

•potrjuje cilje in namene posameznih storitev, programov in drugih aktivnosti BBc in 

spremlja, kako BBc vse to izvaja,

•zagotavlja, da se BBc posvetuje in upošteva mnenja “nacionalnih svetov za radio 

in televizijo” Škotske, Walesa, Severne Irske (National Broadcasting Councils in  

4  Guvernerji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno  (part-time) - niso zaposleni, dobijo pa določeno nadomestilo 

za opravljanje funkcije in nadomestilo za stroške. Višino določi pristojni državni sekretar (državni sekretar za 

nacionalno dediščino).
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Scotland, Wales and Northern Ireland) in “regionalnih posvetovalnih svetov za Anglijo” 

(Regional Advisory Councils for England), ko gre za storitve BBc za ta področja,

•zagotavlja, da poslovanje BBc sledi načelu, da rezultati ustrezajo vloženim sredstvom 

(value for money), in da dobiček ni prvenstveni motiv. Svet guvernerjev nadzira tudi 

odvisne družbe BBc, ki so sicer komercialnega značaja, ter tudi zanje določa strategijo 

in spremlja njeno izvajanje, 

•imenuje glavnega direktorja in z njim tudi ostale člane vodstva BBc (Executive Board) 

ter določa njihove plače,

•imenuje revizijski organ (Audit Committee),

•skrbi za to, da je dejavnost BBc skladna s predpisi EU na področju telekomunikacij. 

Javni interes se v BBc zagotavlja tudi prek svetovalnih teles: “nacionalnih svetov za radio 

in televizijo” (National Broadcasting councils), ki obravnavajo programske sheme, 

določajo vsakoletne cilje in spremljajo izvajanje posameznih programov oziroma 

vsebinskih sklopov ter poročajo, kako poteka njihovo izvajanje. Ti nacionalni sveti so:

•Svet za radio in TV Škotske (Broadcasting Council for Scotland), ki ga vodi nacionalni 

guverner Škotske,

•Svet za radio in TV Walesa (Broadcasting Council for Wales), ki ga vodi nacionalni 

guverner Walesa,

•Svet za radio in TV Severne Irske (Broadcasting Council for Northern Ireland), ki ga 

vodi nacionalni guverner Severne Irske.

Vsak nacionalni svet za radio in TV sestavlja poleg nacionalnega guvernerja še najmanj 8 in 

ne več kot 12 članov sveta, ki jih izberejo nacionalni guvernerji po opravljenih posvetovanjih 

z reprezentativnimi institucijami s področja kulture, religije in z drugih področij, tako da je 

zagotovljeno ustrezno ravnotežje med zainteresiranimi. Članstvo v svetih traja 5 let.

Naloge nacionalnih svetov za radio in TV so:

•predstavljanje in zagotavljanje značilnosti in posebnosti kulture, jezika prebivalcev 

področij, za katera so ustanovljeni,

•spremljanje javnega mnenja o programih in ugotavljanje potreb in interesov na 

področju programskih shem BBc,

•posredovanje mnenj in poročil BBc o tem, kako uresničuje interese in pričakovanja 

poslušalcev in gledalcev na posameznem območju,

•posredovanje ocen o doseženi stopnji realizacije programskih ciljev in pričakovanj 

poslušalcev in gledalcev ter posredovanje predlogov in usmeritev za pripravo novih 

programov,

•spremljajo tudi, kako BBc izvaja obveznosti iz podeljene licence.
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Vsak nacionalni svet za radio in TV določi pravila svojega delovanja, potrebni kvorum. 

Prav tako lahko za posamezna zahtevnejša opravila in projekte ustanovi svetovalni odbor 

(advisory committee) in vanje pritegne zunanje člane (11. in 12. člen Royal Charter).

Poleg nacionalnih svetov za radio in TV Škotske, Walesa in Severne Irske delujejo kot 

svetovalna telesa še:

•Regionalni sveti za Anglijo (English Regional councils), ki spremljajo pokritost 

regionalnih vsebin v programih BBc za regije v Angliji - programske cilje in nabor 

storitev ter njihovo realizacijo (13. člen Royal charter).

Na spletnih straneh BBc sta med svetovalnimi telesi našteta tudi “Posvetovalna skupina 

Sveta guvernerjev za svetovni program” (The Governors’ World Service Consultative 

Group) in “Osrednji posvetovalni odbor za religijo” (The Central Religious  Advisory 

Committee).

Vsakodnevno delo in poslovanje BBc vodi uprava - Executive Board, v kateri je 8 

direktorjev, vodi pa jo generalni direktor. Uprava je odgovorna Svetu guvernerjev. 

Generalni direktor je hkrati tudi glavni urednik. 

2.6 Zvezna republika Nemčija 

Državna pogodba o radioteleviziji v združeni Nemčiji (Staatsvertrag über den Rundfunk 

im vereinten Deutschland (Rundfunkstaatsvertrag - RStV)) je bila 31. 8.1991 sklenjena 

med zveznimi deželami in ureja temeljna načela za javno in zasebno radiotelevizijo. 

Skupaj je bilo do sedaj osem sprememb pogodbe, zadnja pa je stopila v veljavo 1. 4. 2005. 

Sestavni deli državne pogodbe so še štiri državne pogodbe, in sicer o: 

•ARD (Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands) - gre za delovno 

združenje nemških radiotelevizijskih ustanov, v katerega so vključene deželne  

ustanove, praktično pa je sinonim za prvo nemško javno televizijo in prvi javni radio;

•o ZDf (Zweites Deutsches Fernsehen) - druga nemška javna televizija;

•o naročnini (Rundfunkgebühren); 

•o financiranju (Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag). 

V pogodbi je tudi določeno, da veljajo za primere, ki v njej niso določeni, predpisi 

zveznih dežel (povzeto po spletni strani deželne radiotelevizijske centrale 

(Landesrundfunkzentrale) zvezne dežele Mecklenburg - Vorpommern).
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V drugem oddelku pogodbe se nahajajo predpisi za javno radiotelevizijo. Posebnih določb 

o sestavi organov upravljanja v tej krovni pogodbi ni zaslediti1.

Kot primer državne pogodbe, ki je nastala na podlagi zgoraj navedene državne pogodbe 

(RStV) naj omenimo državno pogodbo o Jugozahodni radioteleviziji (Staatsvertrag 

über den Südwestrundfunk (SWR)), ki sta jo sklenili zvezni deželi Baden-Württemberg 

in Rheinland-Pfalz. Gre za radiotelevizijsko ustanovo javnega prava z oddajniki in 

televizijskimi ter radijskimi postajami v vsaki od obeh zveznih dežel. Opredeljena je kot 

splošno koristna ustanova javnega prava. Organi SWR so: 

•radiotelevizijski svet (Rundfunkrat) in deželna radiotelevizijska sveta, če sta po tej 

pogodbi nosilca pravic in obveznosti;

•upravni svet (der Verwaltungsrat) in

•intendant (povzeto po spletni strani).   

Članstvo v radiotelevizijskem in upravnem svetu se medsebojno izključujeta. V obeh 

navedenih svetih tudi ne morejo delovati kot člani uslužbenci ali stalni sodelavci SWR. 

Pomembno je, da člani upravnega sveta ne morejo biti člani zakonodajne in izvršilne 

veje oblasti, tako na državnem, kot tudi na evropskem nivoju. Izjemo predstavljajo člani 

upravnega sveta, ki jih vanj delegirajo parlamenti in vlade zveznih dežel.  

Radiotelevizijski svet (Rundfunkrat) je sestavljen iz 74 članov, ki prihajajo iz obeh zveznih 

dežel (Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz). Večji delež, torej 51 članov, prihaja iz 

dežele Baden-Württemberg. Od teh jih delegirajo:

•8 parlament (Landtag) te zvezne dežele,

•2 deželna vlada,

•2 deželna evangeličanska cerkev,

•2 rimskokatoliška cerkev,

•1 izraelitske verske skupnosti,

•1 svobodna cerkev, 

•2 deželne sindikalne zveze,

•1 zbor občin (Gemeindetag) zvezne dežele,

•1 zbor okrožij (Landkreistag) zvezne dežele,

•1 zbor mest (Städtetag),  

•1 združenje svobodnih volivcev (Freie Wählervereinigung),

•1 (delovno združenje deželnih industrijskih in trgovinskih zbornic), 

1 Vsi podatki so povzeti po spletnih straneh različnih nemških javnih radiotelevizij.
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•1 (deželna obrtniška zbornica),

•1 deželna industrijska zveza in deželno združenje zvez delodajalcev,

•1 deželna zveza svobodnih poklicev in zveza oseb v samostojnih poklicih, 

•1 kmečka združenja,

•1 zveza novinarjev in strokovna skupina novinarjev v okviru branžnega sindikata,

•1 deželni glasbeni svet (Landesmusikrat),

•2 športne zveze,

•2 organizacija, ki se ukvarja z delom mladih (Landesjugendring), 

•1 deželni zbor starejših oseb (Landesseniorenrat),

•2 visoke šole in univerze,

•2 zveze vzgojiteljev (Erzieherverbände),

•1 deželni svet staršev (Landeselternbeirat),

•1 deželna zveza delavskih univerz,

•2 organizacije izgnancev (Vertriebenenorganisationen),

•1 deželna zveza gledaliških delavcev (Bühnenverein),

•1 zveza nemških pisateljev (branžni sindikat) in skladateljev,

•1 deželna zveza za varstvo okolja,

•1 sodržavljani iz tujine, ki jih imenujejo lokalni organi, 

•1 deželni družinski svet (Landesfamilienrat),

•1 deželna ženska zveza (Landesfrauenrat), 

•1 ženska združenja v okviru evangeličanske in rimskokatoliške cerkve,

•1 invalidske organizacije, in 

•1 liga za svobodno socialno nego (Liga der Freien Wohlfahrtspflege).

Vsi navedeni člani so hkrati tudi člani deželnega radiotelevizijskega sveta.   

Preostalih 23 članov radiotelevizijskega sveta prihaja iz zvezne dežele Rheinland-Pfalz. 

Od teh jih delegirajo:

•4 parlament (Landtag) te zvezne dežele,

•1 deželna vlada,

•1 deželne katoliške škofije,

•1 deželna evangeličanska cerkev,

•1 državna sindikalna zveza, deželna enota Rheinland-Pfalz,

•1 državni sindikat uslužbencev, deželna enota Rheinland-Pfalz,

•1 državna zveza uradnikov,

•1 deželno združenje zvez podjetnikov,

•1 delovno združenje deželnih obrtniških zbornic,

•1 delovno združenje deželnih industrijskih in trgovinskih zbornic,
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•1 deželna kmetijska zbornica,

•1 organizacija, ki se ukvarja z delom mladih (Landesjugendring), 

•1 deželna športna zveza, 

•2 deželni ženski svet (Landesfrauenbeirat),

•1 zveza novinarjev in strokovna skupina novinarjev v okviru branžnega sindikata,

•2 zbor mest (Städtetag), zbor okrožij (Landkreistag), zveza občin (Gemeindebund) in   

zveza mest (Städtebund),

•1 organizacije, ki delujejo na podlagi deželnega zakona o dopolnilnem izobraževanju 

(Weiterbildungsgesetz),

•1 zveze, ki delujejo na podlagi zveznega zakona o varstvu narave, in 

•1 zveze s področja umetnosti in kulture (zveza nemških pisateljev, poklicno združenje 

upodabljajočih umetnikov in deželni glasbeni svet). 

Vsi navedeni člani so hkrati tudi člani deželnega radiotelevizijskega sveta 

Predsedujoči radiotelevizijskega sveta potrdi delegirane člane in odloči, za kakšno 

časovno obdobje se posamezni člani imenujejo. Če zgoraj navedeni organi ne delegirajo 

članov sveta, se njihovo skupno število ustrezno zniža (povzeto po spletni strani).

Radiotelevizijski svet skrbi za upoštevanje programskih načel in smernic ter svetuje 

intendantu v splošnih programskih zadevah. Poleg nekaterih drugih nalog radiotelevizijski 

svet tudi: 

•skupaj z upravnim svetom (Verwaltungsrat) voli oziroma odpokliče intendanta, 

•sprejme finančni načrt (pri tem ne sme preseči skupnega zneska porabe, ki ga določi 

upravni svet); 

•skupaj z upravnim svetom odloča o statutu, 

•sprejema smernice v zvezi z oblikovanjem programa, 

•daje soglasje k imenovanju direktorjev in pravnih pooblaščencev (z izjemo direktorjev 

deželnih postaj), 

•voli in odpokliče določeno število članov upravnega sveta, 

•sprejema zaključni račun in 

•daje soglasje pri prevzemu obveznosti v vrednosti več kot 10 milijonov nemških mark 

za pogodbe o pripravi programov ali za nakup programskih deležev. 

mandat radiotelevizijskega sveta traja pet let (povzeto po spletni strani).

Upravni svet (Verwaltungsrat) sestavlja 15 članov. Osem jih izvoli radiotelevizijski svet 

(Rundfunkrat), vendar pa te člane ne smejo delegirati deželni parlamenti ali vlade. Od 

teh osmih članov jih mora biti šest iz zvezne dežele Baden-Württemberg, dva pa iz zvezne 

dežele Rheinland-Pfalz. Tri člane delegira parlament (Landtag) zvezne dežele Baden-
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Württemberg, enega pa parlament (Landtag) zvezne dežele Rheinland-Pfalz. Dva člana 

delegira vlada zvezne dežele Baden-Württemberg, enega člana pa vlada zvezne dežele 

Rheinland-Pfalz. Vsak član upravnega sveta mora imeti svojega namestnika.

  

Upravni svet (Verwaltungsrat) nadzoruje poslovanje intendanta, kolikor to ne posega v 

vsebinsko oblikovanje programov. Poleg tega še: 

•skupaj z radiotelevizijskim svetom (Rundfunkrat) voli oziroma odpokliče intendanta, 

•določi finančni načrt in zaključni račun, 

•skupaj z radiotelevizijskim svetom odloča o statutu, 

•sprejema razvojni načrt, 

•izdaja finančni pravilnik, 

•daje soglasje k nekaterim pravnim poslom in odločitvam intendanta, 

•zastopa SWR v razmerju do intendanta pri sklepanju pravnih poslov in pri drugih 

pravnih zadevah in 

•izvoli revizorja. 

mandat upravnega sveta traja pet let.  

Intendant vodi Jugozahodno radiotelevizijo (Sudwest Runfunk - SWR) in odgovarja za 

celotno delovanje ter oblikovanje programa. Skrbi za to, da program ustreza zakonskim 

zahtevam. Naloge, pooblastila in pravna razmerja intendanta, drugih članov poslovodstva 

in po potrebi drugih vodilnih uslužbencev, njihovo število ter razdelitev dela ureja 

poslovnik, kolikor z državno pogodbo ni drugače določeno (povzeto po spletni strani).   

Obstajajo tudi druge državne pogodbe za javno radiotelevizijo, kjer je določena 

podobna sestava organov. Kot primer naj navedemo državno pogodbo o Drugi nemški 

televiziji (Zweites Deutsches Fernsehen - ZDF), ki je sestavni del krovne Državne pogodbe 

o radioteleviziji v združeni Nemčiji (RStV). Po tej pogodbi obstaja televizijski svet 

(Fernsehrat), ki ga sestavlja 77 članov. V njem je po en predstavnik vsake zvezne dežele, 

tri člane delegira zvezna vlada, nadalje so v njem predstavniki političnih strank (skupaj 

12), ki jih delegirajo predsedstva strank glede na delež posamezne stranke v Bundestagu, 

v ostalem pa je sestava podobna kot pri zgoraj opisanem radiotelevizijskem svetu SWR. 

mandat sveta traja štiri leta. V glavnem opravlja podobne naloge kot radiotelevizijski svet 

SWR. Podobne naloge kot upravni svet SWR opravlja tudi upravni svet ZDf. Ta organ 

sestavlja 14 članov; pet jih zastopa zvezne dežele, osem jih izvoli televizijski svet, enega 

pa imenuje zvezna vlada. Njihova mandatna doba znaša pet let. Tudi za intendanta veljajo 

podobna določila kot to velja za intendanta SWR (povzeto po spletni strani).        
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III. ZAKLJUČEK 

Iz pregleda načina imenovanja svetov javnih televizij je razvidno, da je upravljanje javnih 

televizij v obravnavanih državah različno organizirano. Pristojnosti, ki jih ima pri nas Svet 

RTV, so ponekod razdeljene med več organov javne televizije. Razlike obstajajo tudi glede 

državnih organov, ki imenujejo člane organov (svetov) javne televizije: vlada, pristojno 

ministrstvo ali parlament. Še bolj raznolike pa so strukture teh organov (svetov), ki so v 

nekaterih obravnavanih državah podrobno zakonsko predpisana (predvidena vključitev 

določenih segmentov različnih družbenih skupin). Velike razlike med obravnavanimi 

državami so tudi v številu članov upravnih organov (svetov).

Svet ustanove avstrijske ORf sestavljajo člani, ki jih imenujejo: zvezna vlada glede na 

število sedežev, ki jih imajo stranke v Nationalratu, zvezna vlada, zvezne dežele, svet 

publike in delavski svet. 

Svet TV 2/DANmARK ima 9 članov (eden je iz vrst zaposlenih) in ga imenuje minister 

za kulturo; člani morajo imeti (skupaj) ustrezna znanja glede medijev, managementa v 

kulturi in poslovnih zadev ter ne smejo biti poslanci.

V upravne odbore madžarskih javnih televizij in radia so imenovani člani, ki jih predlagajo 

parlament in organizacije s številnih področij družbenega življenja. 

Poljski Zakon o radioteleviziji določa, da člane upravnega odbora javne radiotelevizije 

imenuje nadzorni odbor. Člane nadzornega odbora pa imenuje nacionalni svet za 

radiofuzijo in minister za finance, ki imenuje enega člana.   

Vlogo varuha javnega interesa pri British Broadcasting Corporation zastopa BBC  

Board of Governors - Svet guvernerjev BBc, ki je osrednji organ upravljanja BBc, in 

je instrument za izvajanje odgovornosti BBc v razmerju do parlamenta, gledalcev in 

poslušalcev ter naročnikov. Sestavlja ga 12 guvernerjev, ki jih imenuje kraljica po posvetu 

z ministri. Člani so strokovnjaki z bogatimi in raznolikimi izkušnjami, in hkrati ljudje, ki 

v javnosti uživajo spoštovanje. 

V Zvezni republiki Nemčiji poznajo razvejano organizacijo javne radiotelevizije. Značilno 

je tudi veliko število (prek 70) članov v organih, ki predstavljajo interese najrazličnejših 

družbenih skupin (Rundfunkrat oziroma fernsehrat).   
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KAZeNSKe eVIdeNCe ZA STORILCe KAZNIVIH deJANJ 

ZOPeR STORILCe KAZNIVIH deJANJ ZOPeR SPOLNO 

NedOTAKLJIVOST OTROK IN SLABOTNIH OSeB* 

I. UVOD

V nalogi smo prikazali ureditev v nekaterih državah Evropske unije na področju kazenskih 

evidenc za obsojence, ki so storili kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok, 

mladoletnikov in oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Posebno pozornost 

smo  posvetili vpogledu v omenjene evidence oziroma temu, na kakšen način se lahko 

pridobi pravica do vpogleda vanje. Poseben del naloge predstavlja proučitev ureditev 

rehabilitacije žrtev in storilcev; pri slednjih smo poskusili ugotoviti tudi to, ali se države 

odločajo za ukrep kemične kastracije. V zvezi z rehabilitacijo storilcev smo se omejili na 

to, kako so v posameznih državah urejeni izbrisi obsodb, o rehabilitaciji žrtev pa nismo 

zasledili podatkov, ki bi jih lahko uporabili v nalogi. 

V 105. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (v nadaljevanju: KZ) je določeno, 

kaj obsega kazenska evidenca, in sicer: osebne podatke o storilcih kaznivih dejanj; 

podatke o izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih, pogojnih obsodbah, sodnih opominih 

in obsodbah, s katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi kazenska 

evidenca, oproščena kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše spremembe 

podatkov o obsodbah, ki so bile vpisane v kazensko evidenco, kakor tudi podatke o 

izvršeni kazni in o razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe. V tretjem odstavku tega 

člena je določeno, da se podatki iz kazenske evidence za neizbrisane obsodbe dajejo 

le sodišču, državnemu tožilstvu in organom za notranje zadeve v zvezi s kazenskim 

postopkom, ki teče zoper prej obsojeno osebo, organom, pristojnim za izvrševanje 

kazenskih sankcij, in pristojnim organom, ki sodelujejo v postopku za podelitev 

amnestije, pomilostitve ali za izbris obsodbe. Četrti odstavek navedenega člena določa, 

da se smejo podatki iz kazenske evidence o neizbrisani obsodbi dati na obrazloženo 

zahtevo državnim organom, pravnim osebam in zasebnim delodajalcem le, če še trajajo 

pravne posledice obsodbe ali varnostni ukrepi ali pa, če imajo upravičen, na zakonu

* Blažič Janez; pripravljeno 28.10.2005, obljavljeno 28.4.2006
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 utemeljen interes. Peti odstavek tega člena pa določa, da se sme posamezniku na njegovo 

zahtevo dati podatke o tem, da je bil oziroma da ni bil obsojen samo, če jih potrebuje za 

uveljavitev svojih pravic. 

O pravnem položaju obsojenca po prestani kazni govori 102. člen KZ, ki določa, da imajo 

obsojenci po prestani, odpuščeni ali zastarani kazni zapora ali mladoletniškega zapora 

vse pravice, ki so določene v ustavi, zakonih in drugih predpisih in lahko pridobivajo vse 

pravice, razen tistih, ki so jim omejene zaradi izrečenega varnostnega ukrepa ali zaradi 

nastalih pravnih posledic obsodbe. V 103. členu KZ je govora o zakonski rehabilitaciji in 

izbrisu obsodbe. Z zakonsko rehabilitacijo se izbriše obsodba iz kazenske evidence in 

prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. Obsodba 

se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku (od enega do petnajstih let) odkar je 

bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, če obsojenec v tem roku ne stori novega 

kaznivega dejanja. Obsodba na kazen zapora nad petnajst let se ne izbriše. Obsodba 

se ne more izbrisati iz kazenske evidence, dokler trajajo varnostni ukrepi. V primeru 

sodne rehabilitacije po 104. členu KZ sme sodišče na prošnjo obsojenca odločiti, da 

se obsodba izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja za neobsojenega, če je 

potekla polovica z zakonom določenega roka, po preteku katerega se obsodba izbriše, 

če obsojenec v tem času ni storil novega kaznivega dejanja. 

Zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP) v 135. členu določa, da kazensko 

evidenco vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, način njenega vodenja pa predpiše 

minister. V XXIX. poglavju ZKP je določen postopek za odločbo o izbrisu obsodbe 

in o prenehanju varnostnih ukrepov in pravnih posledic obsodbe. Če se obsodba po 

zakonu izbriše s pretekom določenega časa in s pogojem, da obsojenec v tem času ne 

stori novega kaznivega dejanja, izda po uradni dolžnosti odločbo o izbrisu obsodbe 

ministrstvo, pristojno za pravosodje. V potrdilu, ki se daje na podlagi kazenske evidence 

osebam za uveljavljanje njihovih pravic, se izbrisana obsodba ne sme omenjati.

Pravilnik o kazenski evidenci med drugim določa, da se kazenska evidenca vodi za vse 

pravne in fizične osebe, obsojene za kazniva dejanja, storjena v Republiki Sloveniji, in 

za državljane Republike Slovenije, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodišča, če 

so bili njihovi kazenski listi poslani ministrstvu. Kazenska evidenca se vodi po sistemu 

elektronske obdelave podatkov. Kot določa 21. člen pravilnika, so evidence in akti, na 

podlagi katerih se vanje vpisujejo podatki, zaupne narave. Podatki iz evidenc se smejo 

dati samo pod pogoji, ki so predpisani v zakonu, na podlagi zahteve, predložene v skladu 

s kazenskim zakonom.
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Iz pregleda ureditve v Republiki Sloveniji izhaja, da se v naši državi ne vodi posebna 

kazenska evidenca za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost nasploh, pa tudi ne 

za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let (183. člen KZ) in za 

kaznivo dejanja spolne zlorabe slabotne osebe (182. člen KZ). 

Na začetku naloge smo prikazali mednarodno ureditev obravnavanega področja, in 

sicer v okviru Sveta Evrope ter na ravni Evropske unije. Zatem smo izbrali nekatere 

države članice Evropske unije in prikazali, kako imajo v zakonodajah urejeno področje 

kazenskih evidenc. Pri izdelavi naloge smo pregledali na svetovnem spletu dostopno 

ureditev v zakonih in drugih aktih posameznih obravnavanih držav, pregledali in deloma 

prikazali pa smo tudi drugo dostopno gradivo.  

II. MEDNARODNA UREDITEV 

Že od sredine prejšnjega stoletja je zaznati prizadevanje evropskih držav, da bi zagotovile 

uspešno medsebojno obveščanje o kaznivih dejanjih.    

2.1 Svet Evrope

Konvencija Sveta Evrope o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959 

v IV. poglavju (13. člen -  Kazenska evidenca) določa naslednje: 

1. Zaprošena pogodbenica pošlje izpise in podatke iz kazenske evidence, za katere so jo 

pravosodni organi pogodbenice zaprosili in so potrebni v kazenski zadevi, v enakem 

obsegu, kot bi bili ti izpisi in podatki v podobni kazenski zadevi na voljo njenim 

pravosodnim organom.

2. V vseh drugih primerih, ki jih prvi odstavek tega člena ne predvideva, pa bo zaprosilu 

ugodeno v skladu s pogoji, ki jih predvidevajo zakonodaja, predpisi ali praksa zaprošene 

pogodbenice.

V VII. poglavju (22. člen - Izmenjava podatkov iz kazenske evidence) pa navedena 

konvencija določa naslednje: 

Vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o vseh kazenskih obsodbah in poznejših 

ukrepih, ki se nanašajo na državljane slednje in so vpisani v kazenski evidenci. Ministrstva 
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za pravosodje si take podatke medsebojno sporočajo vsaj enkrat na leto. Če se zadevna  

oseba šteje za državljana dveh ali več pogodbenic, se podatki dajo vsaki od teh  

pogodbenic, razen če je oseba državljan pogodbenice, na katere ozemlju je bila obsojena.

Glede na priporočilo Sveta Evrope, št. R (84) 10 o kazenski evidenci in rehabilitaciji 

obsojenih oseb, je glavni namen kazenske evidence v obveščanju pristojnih pravosodnih 

organov o preteklosti posamezne osebe glede na kazenske obsodbe, in to z namenom, da 

bi se v konkretnem primeru sprejele ustrezne rešitve. Vsaka drugačna uporaba kazenskih 

evidenc lahko ogrozi možnosti za socialno rehabilitacijo obsojene osebe, zato mora 

biti kar najbolj omejena; uporaba informacij, izmenjanih po tem predlogu sklepa, izven 

okvira kazenskih postopkov, mora biti omejena v skladu z zakonodajama obeh držav. 

2.2 Evropska unija

Kraljevina Belgija je 4. 11. 2004 vložila pobudo za sprejem okvirnega sklepa Sveta EU, ki 

bi določal, da se na območju EU priznajo in uveljavijo prepovedi, ki izhajajo iz obsodb 

za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok. Pobuda naj bi bila koristno dopol-

nilo predlogu sklepa Sveta EU o izmenjevanju informacij iz kazenskih evidenc, ki jo je 

Evropska komisija predstavila na Svetu za pravosodje in notranje zadeve 25. in 26. 10. 

2004. V predlogu je poudarjeno, da je zavedanje ene države, da obstaja kaka prepoved 

v tem smislu, nujni pogoj za njeno priznanje in uveljavitev v drugi državi članici. Številni 

mednarodni instrumenti urejajo izmenjavo informacij o obsodbah, še posebej zgoraj 

omenjena Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz 

leta 1959. Nujno pa je pomnenju predlagateljice izboljšati obstoječi pravni okvir za iz-

menjavo informacij o prepovedih, povezanih s takimi obsodbami, zato je bil predlagan 

tudi ta okvirni sklep. 

 

med drugim je med razlogi za sprejem okvirnega sklepa navedeno zasedanje Evropskega 

Sveta v Tampereju 15. in 16. 10. 1999, kjer je bilo poudarjeno, da naj bi načelo vzajemnega 

priznavanja postalo temeljni kamen pravosodnega sodelovanja tako v civilnih kot tudi 

kazenskih zadevah v okviru EU. Poleg tega je Svet EU novembra 2000 sprejel program 

ukrepov za uveljavitev načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah. Eden 

od ukrepov je bil ta, da bi se določene prepovedi kot posledice kazenskih sodb uveljavile 

v državi, kjer obsojeni posameznik prebiva, določene prepovedi pa bi veljale na celot-

nem ozemlju Evropske unije. 

Ravno tako je med razlogi za sprejem navedenega okvirnega sklepa naveden boj proti 
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spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji, še posebej proti tveganjem za 

ponavljanje takih dejanj. V tem pogledu je Okvirni sklep Sveta EU 2004/68/JhA z dne 

22. decembra 2003 o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji, v 

skladu z načelom subsidiarnosti, zagotovil minimalni pristop k obravnavanju teh kaznivih 

dejanj, še posebej glede vrste kazni in prepovedi, ki naj jih zagotavljajo nacionalne 

zakonodaje. Načelo vzajemnega priznavanja naj bi bilo uporabno za stalne ali začasne 

prepovedi izvajanja določenih poklicnih aktivnosti, ki se nanašajo na nadziranje otrok, 

kar je izrecno tudi določeno v okvirnem sklepu, saj je prepoved obvezna posledica 

obsodbe zaradi enega od kaznivih dejanj, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok in 

otroško pornografijo. Iz členov predlaganega okvirnega sklepa izhaja, da se nanaša na 

kazniva dejanja, našteta v 2., 3. in 4. členu omenjenega Okvirnega sklepa Sveta EU z dne 

22. decembra 2003. Iz navedenih členov izhaja, da mora vsaka država članica sprejeti 

potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi kaznovanje določenih vrst namernega ravnanja, 

med drugim tudi sodelovanja v spolnih dejanjih z otrokom, kadar se uporabi prisila, 

sila ali grožnja, se izplača denar ali druge oblike nagrade ali odškodnine v zameno za 

otrokovo sodelovanje v spolnih dejanjih ali gre za zlorabo prepoznavnega položaja 

zaupanja, moči ali vpliva nad otrokom.

Namen predlaganega okvirnega sklepa je določiti pravila, po katerih bodo države 

članice na svojem ozemlju priznale in uveljavile prepovedi, ki izhajajo iz obsodb za ta 

kazniva dejanja. Prepoved pomeni začasno ali za stalno preprečitev izvajanja strokovnih 

dejavnosti, povezanih z nadziranjem otrok. Država izdajateljica (issuing State) po 

predlogu sklepa je država članica, v kateri je sodišče izdalo sodbo, država uveljaviteljica 

(enforcing State) pa je druga država, na katere ozemlju prebiva obsojenec. 

Predlog sklepa od države članice zahteva, da stori vse potrebno, da zagotovi, da je 

prepoved zabeležena v kazenski evidenci. Kadar država izdajateljica sporoči drugi članici 

podatke iz kazenske evidence na podlagi mednarodnih pravil o pravni pomoči, mora 

omeniti tudi prepoved v izvlečku iz kazenske evidence in trajanje te prepovedi. 

Pristojni oblastni organi v državi uveljaviteljici morajo po predlogu okvirnega sklepa 

brez kakršnihkoli posebnih zahtevanih formalnosti priznati in uveljaviti vsako prepoved, 

razen če se ne odločijo za katerega od razlogov za neuveljavitev po tem sklepu. Ko je 

država uveljaviteljica obveščena o obstoju prepovedi, o tem obvesti pristojni oblastni 

organ, ki izda svojo odločitev o priznanju in uveljavitvi prepovedi v tridesetih dneh 

od obvestila. Če je dolžina trajanja prepovedi daljša, kot lahko največ znaša v državi 

uveljaviteljici, se ustrezno skrajša. 
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Vsaka država članica zagotovi postopek, po katerem ima obsojenec pravico do 

nesuspenzivnega pravnega sredstva zoper priznanje in uveljavitev prepovedi. Zadeva 

se obravnava pred sodiščem v državi uveljaviteljici in po pravu te države. Ne morejo pa 

se v taki zadevi izpodbijati temeljni razlogi za izdajo sodbe.

Pristojni centralni organ države izdajateljice mora obvestiti pristojni centralni organ 

države uveljaviteljice o vseh naknadnih ukrepih v zvezi s prepovedmi (npr. amnestija, 

rehabilitacija, izbris), centralni organ države uveljaviteljice pa pošlje zadevo pristojnemu 

oblastnemu organu, ki mora ustrezno prilagoditi prepovedi.

Predlog sklepa Sveta EU o izmenjevanju informacij iz kazenskih evidenc pa v uvodnih 

pojasnilih ugotavlja, da je sistem izmenjave podatkov iz kazenskih evidenc prepočasen, da 

ne deluje sistematično in da ima vrzeli, zato več ne izpolnjuje potreb v smislu sodelovanja 

v pravosodju. Tragični primeri pedofilije v zadnjem času so tudi razgalili slabo sodelovanje 

med državami članicami glede izmenjave podatkov o izrečenih obsodbah. cilj predloga je 

izboljšanje delovanja obstoječih mehanizmov do sprejetja računalniško podprtega sistema 

izmenjave informacij o kazenskih sodbah med državami članicami. Ta predlog ne spreminja 

obveznosti držav članic, pač pa uvaja praktične izboljšave obstoječega sistema. 

Predlog za vsako državo članico predvideva določitev centralnega pristojnega organa in 

vsebuje dva glavna elementa za dopolnitev 22. in 13. člena Konvencije Sveta Evrope iz leta 

1959. Prvi del predloga skuša zagotoviti, da bi bila kazenska evidenca v državi članici, katere 

državljan je obsojenec, kar najbolj popolna in tudi dosegljiva v najkrajšem možnem času. 

Konvencija iz leta 1959 že nalaga članicam obveznost, da ena drugo obvestijo o obsodbah 

zoper njihove državljane, vendar pa se podatki dajejo samo enkrat na leto. Po tem predlogu 

naj bi se podatki posredovali brez odlašanja, takoj potem, ko bi do njih prišli pristojni 

organi države, v kateri je nekdo obsojen. Drugi del se nanaša na zahteve za informacije iz 

kazenskih evidenc, kar trenutno ureja 13. člen Konvencije Sveta Evrope iz leta 1959. Predlog 

predvideva, da mora biti zahtevi za informacije ugodeno najkasneje v petih dnevih. Do 

sedaj namreč ni bilo nobenega roka. Da bi se olajšala izmenjava informacij, sta predlagana 

standardizirana zahteva in odgovor (obrazca v prilogah A in B predloga sklepa). 

med definicijami v predlogu je navedeno, da ima država lahko tudi več kazenskih 

evidenc. Obsodba (conviction) pomeni vsako dokončno odločitev kazenskega sodišča 

oziroma upravne oblasti, katere odločitev pa se lahko izpodbija na kazenskih sodiščih, 

ki ugotavlja krivdo za kaznivo dejanje ali za dejanje, ki pomeni kršitev zakona v skladu 

z nacionalnim pravom. 
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Predlog sklepa vsebuje podrobnejša pravila za uporabo Konvencije z dne 29. maja 2000 o 

vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (ki 

pa še ni stopila v veljavo). Informacije se tako lahko izmenjujejo bodisi pristojnih centralnih 

organov, bodisi še vedno tudi med pravosodnimi organi v obeh državah članicah. med 

pravnimi akti, ki jih bo dopolnil predlog sklepa, je navedena tudi Konvencija iz leta 1990 

o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol 

na skupnih mejah.    

Omenjeno je tudi napotilo Evropskega sveta Svetu EU z dne 25. marca 2004 o tem, naj 

slednji prouči možnost uvedbe evropskega registra oziroma evidence kaznivih dejanj 

in prepovedi, pa tudi Evropska komisija je v svojem sporočilu opozorila na ukrepe, ki 

jih je treba storiti za izboljšanje boja zoper terorizem in druge oblike resnega kriminala, 

še posebej v smislu izboljšanja izmenjave podatkov. 

 

Priloga A predloga sklepa vsebuje potrebne podatke za vložitev zahteve za informacijo 

iz kazenske evidence. med drugim je treba navesti tudi namen zahteve, pri čemer so 

kot možnosti ponujeni: zahteva v okviru kazenskega postopka, zahteva pravosodnega 

organa izven kazenskega postopka, zahteva pristojne upravne oblasti in zahteva osebe, 

na katero se nanaša kazenska evidenca.  

Priloga B predloga sklepa pa vsebuje potrebne podatke, ki se dajejo v odgovoru na zahtevo 

za informacijo iz kazenske evidence. med drugim se poleg splošnih podatkov, ki so enaki 

kot v prilogi A, v tem obrazcu nahajajo tudi zahteve za omejitev uporabe posredovanih 

informacij. Sicer pa je treba označiti ustrezne kvadratke pred ponujenimi možnostmi. med 

drugim je ponujena tudi možnost, da je v kazenski evidenci za posameznika zabeleženo 

kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja otrok ali otroške pornografije, pa tudi posilstvo 

in številna druga kazniva dejanja. Poleg tega je v obrazcu treba označiti trajanje zaporne 

kazni in relevantne okoliščine v zvezi z drugimi vrstami kazenskih sankcij, med drugim 

tudi vse vrste prepovedi (prohibitions, disqualifications) in njihovo trajanje.  

III. UREDITEV V ZAKONIH IN DRUGIH AKTIH NEKATERIH DRŽAV

3.1 Avstrija

Avstrija spada med tiste države, ki imajo področje kazenske evidence urejeno na zakonski 

ravni. Tako obstaja zakon o kazenski evidenci (Strafregistergesetz) iz leta 1968, nazadnje 
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spremenjen leta 2004, ki se vodi za celotno državo. Namen zakona je v zagotovitvi vodenja 

evidence kazenskih obsodb. Vodi jo Zvezna policijska direkcija (Bundespolizeidirektion) 

na Dunaju.  

Po dosegljivih podatkih za zaposlitev na delovnih mestih, kjer se opravlja delo z otroki, 

ni treba priložiti izpisek iz kazenske evidence, v katerem bi bili podatki o morebitnih 

kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in moralo, storjenih zoper otroke. Ravno 

tako iz pregledanih virov izhaja, da se za tovrstna kazniva dejanja ne vodi posebna 

kazenska evidenca.

V kazensko evidenco se vpišejo predvsem pravnomočne kazenske obsodbe avstrijskih 

sodišč, obsodbe tujih sodišč, izrečene avstrijskim državljanom oziroma osebam, ki 

imajo v Avstriji stalno prebivališče oziroma v državi pretežno prebivajo, ter vse odločitve 

domačih in tujih sodišč ter drugih organov, povezane z izrečenimi sodbami.  

Podatki o obsodbi in storilcu se Zvezni policijski direkciji pošljejo v predpisani obliki, 

in sicer so to “kazenske karte” (Strafkarten). V primeru napačnega vpisa podatkov o 

obsodbah ali v primeru, če je v kazenski evidenci zabeležena obsodba, ki bi morala biti 

že izbrisana, lahko oseba, ki jo to zadeva, zahteva popravek pri ministrstvu za notranje 

zadeve, ki ta popravek v primeru upravičenosti tudi izvede. 

Razen v primerih, določenih v drugih zveznih zakonih in v mednarodnih pogodbah, 

mora Zvezna policijska direkcija na posebno zahtevo brezplačno posredovati podatke 

iz kazenske evidence: 

•vsem domačim oblastnim organom (Behörden), uradom zvezne policije, za vojaške 

osebe pa tudi vojaškim poveljstvom;

•vsem tujim oblastnim organom, če obstaja vzajemnost. 

 

Potrdila iz kazenske evidence na zahtevo prosilcev izdajajo župani, uradi zvezne policije 

(če v posameznem kraju obstaja taka enota) in avstrijska predstavništva v tujini. Potrdila 

se izdajajo na podlagi pravil, ki jih je določila Zvezna policijska direkcija na Dunaju, v 

njih pa so navedene vpisane obsodbe oziroma je navedeno, da v kazenski evidenci 

za prosilca ni vpisa. Krajevna pristojnost za izdajo potrdila iz kazenske evidence je 

odvisna od kraja prebivališča prosilca. Prošnja za izdajo potrdila se zavrne v primeru, 

če prosilec v prošnji ni navedel zadostnih osebnih podatkov, pa tudi v primeru, če se 

prosilca išče zaradi izvedbe hišne preiskave ali odvzema prostosti. Če župan ali urad 

zvezne policije zavrneta zahtevo za izdajo potrdila, odloča na zadnji stopnji varnostna 
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direkcija (Sicherheitsdirektion) na nivoju zvezne dežele. 

Podatki o obsodbah posameznika se ne dajejo več, če je od njegove smrti preteklo pet 

let ali je dopolnil 90. leto starosti.  

Brisanje podatkov iz kazenske evidence (Löschung von Strafregisterdaten) se razlikuje 

od izbrisa (Tilgung) po posebnem zakonu (Tilgungsgesetz) iz leta 1972. V Zakonu o 

kazenski evidenci je določeno, da se po poteku dveh let od izbrisa (Tilgung) brišejo 

(löschen) podatki o kaznivem dejanju in storilcu. 

Sicer pa v Zakonu o izbrisu (Tilgungsgesetz) določeno, da se izbris opravi po samem 

zakonu po preteku roka za izbris, razen v primeru nekaterih izjem. Posameznik, katerega 

obsodba se izbriše, velja od izbrisa dalje za neoporečnega in ni dolžan navajati dejstva, da 

je bil obsojen. Rok za izbris začne teči od izvršitve kazni in s kaznijo povezanih ukrepov 

oziroma od trenutka, ko se kazen šteje za izvršeno, ko je bila odpuščena ali pa se ne more 

več izvršiti. Če ni drugih možnosti, začne rok za izbris teči od pravnomočnosti sodbe. 

Če gre za eno samo sodbo, znaša rok za izbris od treh do petnajstih let, v odvisnosti od 

teže in vrste kazenske sankcije. V primeru večih obsodb se določi enoten rok za izbris. 

Nikoli pa se ne izbrišejo obsodbe na dosmrtno ječo.  

 

Pred izbrisom se pod pogoji, določenimi v zakonu (nekatere nižje izrečene kazni), lahko 

informacije iz kazenskega registra dajejo med drugim samo sodiščem, tožilstvom in 

drugim organom, ki sodelujejo v kazenskem postopku zoper posameznika oziroma 

zoper drugo osebo, za katero se sumi, da sodeluje pri istem kaznivem dejanju, uradom za 

finančno kaznovanje (finanzstrafbehörden) in nekaterim drugim organom v določenih 

postopkih. Izven postopkov, ki se v takih primerih vodijo zoper tako osebo, le-ta tudi ni 

dožna navajati izrečenih obsodb. 

Kot zanimivost velja omeniti, da je v avstrijski zakonodaji predvidena tudi možnost t. i. 

kemične kastracije, ki pa ne pomeni operativnega posega; v operativni poseg prizadeta 

oseba v nobenem primeru ne more privoliti, zoper njeno voljo pa se tudi ne more izvršiti. 

Kemična kastracija pomeni zmanjševanje nenormalnega spolnega gona s hormonskimi 

preparati. Vanjo mora prizadeta oseba privoliti, traja pa samo omejeno časovno obdobje 

(povzeto po spletni strani avstrijskega sodniškega združenja). 
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3.2 Finska

V okviru finskega pravosodnega ministrstva deluje center za pravne evidence (v 

angleščini: Legal Register Centre), ki je med drugimi nalogami pristojen tudi za vodenje 

kazenskih evidenc. Po pregledu finske zakonodaje in spletnih strani navedenega centra 

je moč ugotoviti, da v tej državi vodijo enotno kazensko evidenco za vsa kazniva dejanja 

in da torej ne obstajajo posebne evidence oziroma registri za kazniva dejanja zoper 

spolno nedotakljivost otrok, mladoletnikov ali slabotnih oseb.   

center za pravne evidence deluje na podlagi Zakona o kazenskih evidencah (v angleščini: 

Criminal Records Act), ki določa način njihovega hranjenja in pogoje za vpogled. Veliko 

rešitev v zakonu je podobnih kot v zakonodaji Republike Slovenije. Izpisek iz kazenske 

evidence se na zahtevo pošlje pristojnim državnim organom v zvezi z različnimi postopki, 

med drugim tudi v zvezi s postopkom za določitev skrbništva nad otrokom. 

Posebnost pa je ureditev, po kateri lahko vsakdo zahteva izpisek iz kazenske evidence, 

če se namerava zaposliti na delovnem mestu, na katerem bo imel redno in v znatni 

meri opravka z otroki. Izpisek iz kazenske evidence je celo obvezen, saj mora bodočega 

zaposlenega k temu pozvati delodajalec, v skladu z Zakonom o preiskovanju kriminalne 

preteklosti oseb, ki delajo z otroki (v angleščini: Act on the Investigation of the Criminal 

History of Persons Working with Children). Izpisek iz kazenske evidence, ki ga 

predloži kandidat za zaposlitev, ne sme biti starejši kot šest mesecev. Izpisek se ne sme 

fotokopirati, pač pa ga kandidat za zaposlitev samo osebno pokaže pristojnemu delavcu 

potencialnega delodajalca, ki mu ga mora takoj po vpogledu vrniti. V primeru kršitev 

določb tega zakona so za delodajalca oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika 

v kazenskem zakoniku zagrožene ustrezne kazni. 

Izpisek iz kazenske evidence mora vsebovati podatke o tem, ali je bil posameznik 

obsojen zaradi kaznivih dejanj po kazenskem zakoniku, in sicer gre med drugim za 

kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo, spolnim nasiljem nad otroki in slabotnimi 

osebami (vključno s posilstvom), pa tudi zaradi nekaterih drugih kaznivih dejanj (npr. 

umor, kazniva dejanja v zvezi z mamili). Izpisek se mora izstaviti brezplačno, in to 

samo osebi, ki je zanj zaprosila in prošnjo ustrezno obrazložila. Vsak posameznik, ki je 

zabeležen v kazenski evidenci, ima pravico, da zahteva podatke o tem, kdo je v zadnjem 

letu zahteval vpogled v njegovo kazensko evidenco in zakaj.   

Glede izbrisanja obsodb iz kazenske evidence je določeno, da se izbrisi izvedejo po 
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petih, desetih ali dvajsetih letih od izdaje sodbe, v odvisnosti od vrste in teže kazenske 

sankcije. Ko posameznik umre ali dopolni devetdeset let starosti, se obsodba v vsakem 

primeru izbriše. 

3.3 Irska

Na Irskem velja Zakon o storilcih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost (The Sex 

Offenders Act, 2001), katerega namem je, med drugim, tudi zaščititi otroke in druge 

ranljive osebe pred spolnimi zlorabami s strani oseb, ki so bile že obsojene zaradi 

kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. S tem zakonom se je uvedel register storilcev 

tovrstnih kaznivih dejanj. Obsojene osebe so dolžne po obsodbi oziroma prihodu iz 

zapora policiji v sedmih dneh sporočiti vsako spremembo imena in naslova. Poleg tega 

morajo policijo obvestiti o vsakem potovanju v tujino, ki traja 7 dni ali več. Ta obveznost 

velja tudi za vse storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki v državo pridejo 

iz tujine. Gre torej za register, namenjen operativni uporabi policije in sledenju gibanja 

možnih storilcev, in ne za kazensko evidenco v klasičnem pomenu besede.    

3.4 Velika Britanija

V Veliki Britaniji imajo poseben register storilcev nasilnih kazniv dejanj in kaznivih dejanj 

zoper spolno nedotakljivost (Violent and Sex Offender Register (ViSOR)). Vpogled v 

ta register imajo  pripadniki policije in nekateri uslužbenci organov, pristojnih za 

pogojni odpust. V registru so vpisane osebe, ki so se dolžne javljati policiji po Zakonu 

o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost (Sexual Offences Act 2003), osebe, 

ki so bile obsojene na zaporno kazen v trajanju več kot 12 mesecev, pa tudi osebe, za 

katere obstaja bojazen, da bodo izvrševale taka kazniva dejanja. Register poleg osebnih 

podatkov vsebuje tudi fotografijo posameznika, oceno njegove nevarnosti in značilno 

delovanje. Povezan je z državnim policijskim računalnikom. Osebe, vpisane v registru, 

morajo v treh dneh obvestiti policijo o preselitvi ali spremembi imena, letno pa morajo 

tudi potrditi svojo registracijo. Ravno tako morajo policijo obvestiti o tem, da potujejo v 

tujino. V nasprotnem primeru je za njih predvidena kazen v trajanju petih let. Podobno 

kot na Irskem gre torej za register, prvensteno namenjen operativni uporabi policije 

in sledenju gibanja možnih storilcev, zato ni mogoče govoriti o kazenski evidenci v 

klasičnem pomenu besede.    

Urad za kazenske evidence
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V okviru britanskega notranjega ministrstva (Home Office) deluje Urad za kazenske 

evidence (Criminal Records Bureau - CRB) s sedežem v Liverpoolu, ki pomaga 

najrazličnejšim organizacijam, predvsem delodajalcem v Angliji in Walesu, da imajo 

pri odločanju o zaposlitvi novih delojemalcev oziroma angažiranju prostovoljcev 

zadostne informacije. Zasnovan je bil na podlagi V. dela Zakona o policiji (Police Act) 

iz leta 1997, in sicer predvsem kot odgovor na naraščajočo zaskrbljenost v javnosti za 

varnost otrok in ranljivih odraslih. Svoj cilj dosega z izvajanjem storitve, ki se imenuje 

Disclosure service (služba za razkrinkanje, razkritje) in se izvaja v povezavi med javnim in 

zasebnim sektorjem v obliki partnerstva (partnership). Organizacije imajo s pomočjo te 

natančno regulirane storitve dostop do pomembnih informacij za bodoče zaposlovanje 

in podeljevanje dovoljenj. cRB tako pomaga pri izločanju kandidatov za zaposlitev, ki 

niso primerni za določeno vrsto dela. Pri tem še posebej pomaga zaščititi otroke in druge 

ranljive člane družbe pred zanje nevarnimi osebami. V preteklosti so lahko samo nekatere 

organizacije izločale neprimerne kandidate prek vpogleda v ustrezne evidence, vse pa 

ne; še zlasti organizacije, ki angažirajo prostovoljce, so imele zelo omejen in nezadosten 

dostop do evidenc. Podatke za Anglijo in Wales smo povzeli po spletnih straneh cRB in 

jih prikazujemo v nadaljevanju.  

Pomembno načelo pri delu cRB je, da se informacije organizacijam vedno dajejo samo 

s privoljenjem posameznega prosilca oziroma kandidata za zaposlitev. Posameznik, ki 

ni zadovoljen z informacijo, ima možnost, da vloži pravno sredstvo oziroma zahteva 

ponovno preverjanje. Posamezniku je tudi zagotovljeno pošteno obravnavanje in 

njegova pravica do zasebnosti ni kršena. V kodeksu ravnanja cRB (Code of Practice) so 

vgrajena varovala, ki zagotavljajo, da podatki o posamezni osebi, ki jih dobi določena 

organizacija pri nekaterih najvišjih stopnjah preverjanja, ostanejo zaupni. 

Policija, ki je tudi partner cRB, preverja posameznike in zagotavlja informacije, za kar so 

zagotovljena zadostna sredstva. S tem bolj polno opravlja svojo preventivno funkcijo. Na 

državni ravni ima cRB dostop do državnega policijskega računalnika (Police National 

Computer (PNC)), na lokalni ravni pa prejema bolj kvalitativne podatke. Poleg tega ima 

za celotno področje Združenega kraljestva dostop do državne službe za identifikacijo 

(National Identification Service (NIS)), ki ga vodi londonska metropolitanska policija.

Princip partnerstva velja tudi za odnos med cRB in vladnimi ministrstvi, pri čemer sta 

mišljeni ministrstvo za zdravje (Department of Health) in ministrstvo za izobraževanje in 

pridobivanje spretnosti (Department for Education and Skills). Navedeni ministrstvi sta 

že leta pred uvedbo sedanjega sistema vodili seznam oseb, za katere je bilo ocenjeno, da 
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niso primerne za delo z otroki. V skladu z zgoraj omenjenim Zakonom o policiji iz leta 

1997 in Zakonom o zaščiti otrok (Protection of Children Act) iz leta 1999 se je vzpostavil 

koncept enkratnega pridobivanja podatkov na enem mestu in so vsi ti podatki prišli v 

cRB, točneje v Disclosure Service.

Nenazadnje pa je o partnerstvu moč govoriti tudi v zvezi z odnosom med cRB in 

organizacijami, ki zaposlujejo oziroma angažirajo nove delavce ali prostovoljce, ki bodo 

imeli stik z otroki ali ranljivimi odraslimi. Te organizacije pridobijo lastnosti registriranih 

teles (Registered Bodies), ki so zavezane k čuvanju tajnosti in k pravilnemu ravnanju s 

pridobljenimi podatki. Lahko se registrirajo za neposredni dostop do podatkov, če pa 

so majhne, lahko dobijo dostop prek posredne organizacije, imenovane tudi krovno 

telo (Umbrella Body). 

Za vsa glavna področja delovanja je cRB objavil standarde odgovornosti, iz katerih je 

razviden tudi način ravnanja s podatki in doba njihovega hranjenja. V zvezi z zaupnostjo 

podatkov tesno sodeluje tudi z organi, ki so pristojni za to področje. Na prošnje za 

razkritje (Disclosure applications) odgovarja hitro. Obstaja dvostopenjski pritožbeni 

sistem v primeru sporov glede vsebine informacij. Poznajo pa tudi večstopenjski sistem 

razkrivanja podatkov. Organizacije, ki hočejo uporabljati dve najvišji stopnji razkrivanja 

podatkov, se morajo zavezati k visokim standardom dela po kodeksu delovanja. Poleg 

tega morajo vsi dejavniki v postopku razkrivanja spoštovati standarde poštenosti in 

nepristranosti. 

  

Dejavnost cRB je podprta z najnovejšimi tehnološkimi dosežki; storitve naj bi bile 

dostopne prek različnih kanalov, vključujoč poseben kontaktni center in internet; pri 

vsem tem pa se sproti ocenjuje njihova ustreznost s stališča varovanja podatkov. Storitve 

naj bi bile tudi poceni in primer elektronskih vladnih storitev. 

 

Na najvišji stopnji razkritja se ne pokažejo vse vrste obsodb. Državni policijski računalnik  

(Police National Computer (PNC)) vsebuje samo podatke o kaznivih dejanjih, za katera 

se lahko izreče kazen zapora. Tako npr. večina prometnih prekrškov ni zabeleženih v tem 

računalniku. So pa v tem registru zabeležena tudi kazniva dejanja, ki so sicer “izčrpana” 

(spent) v skladu z Zakonom o rehabilitaciji storilcev (Rehabilitation of Offenders Act) iz 

leta 1974) in se o njih ne sme dajati podatkov, razen v primerih, določenih v zakonu. Da bi 

ravnali skladno z zakonom o zaščiti podatkov (Data Protection Act), je zveza policijskih 

predstojnikov (Association of Chief Police Officers (ACPO)) določila smernice, po katerih 

policijske enote izbrišejo (remove) iz svojih evidenc nekatera kazniva dejanja, ki so se 
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zgodila pred več kot 10 leti in osebe od takrat niso bile ponovno obsojene. Podobno 

velja za sankcije opominjevalne narave, le da doba v tem primeru znaša 5 let. Teh kazni 

in sankcij potem ni več v državnem policijskem računalniku. Obstajajo pa tudi nekatere 

izjeme od teh smernic. med drugim se iz policijskih evidenc nikoli ne izbrišejo podatki o 

kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost otroke in ranljivih odraslih  oseb, pri čemer 

je iz načina delovanja razvidno, da se storilec namenoma usmerja zoper njih.

 

V praksi poteka postopek pridobitve podatkov tako, da delodajalec ali druga organizacija 

zahteva dokument o razkritju od posameznega kandidata potem, ko mu ponudbi 

zaposlitev ali prostovoljno delo. Kandidat za zaposlitev nato zaprosi cRB za dokument 

o razkritju. Za standardna razkritja in razkritja višje stopnje mora prošnjo za dokument o 

razkritju sopodpisati tudi registrirano telo (vsak delodajalec, organizacija ali posameznik, 

ki je upravičen do pridobitve dosegljivih podatkov). Če pa gre za osnovno razkritje, lahko 

posameznik sam zaprosi za dokument cRB in ta mu ga tudi pošlje.

 

Zakon o policiji predvideva tri vrste razkritja: osnovno, standardno in razkritje višje 

stopnje. Vrsta razkritja je odvisna od vrste dela, ki se bo opravljala na posameznem 

delovnem mestu oziroma v prostovoljni organizaciji. Eno kopijo dokumenta na zahtevo 

prejme kandidat, drugo pa organizacija. 

Osnovno razkritje lahko zahtevajo vsi delodajalci oziroma organizacije, pa tudi vsak  

zainteresirani posameznik. Iz osnovnega razkritja so razvidne vse neizčrpane obsodbe 

na nacionalnem nivoju. Katere obsodbe ne morejo biti izčrpane in kateri so pogoji za 

izčrpanje  obsodb, je razvidno iz zgoraj navedenega Zakona o rehabilitaciji storilcev iz 

leta 1974. 

Standardno razkritje je potrebno predvsem za delo z otroki ali za redne stike z ranljivimi 

odraslimi, pa tudi v zdravstvu. Standardno razkritje vsebuje podrobnosti o vseh obsodbah, 

tudi izčrpanih, pa še podrobnosti o sankcijah opominjevalne narave, ukore in opozorila. 

Za delovna mesta, na katerih je predvideno delo z otroki, se dajejo tudi podatki o osebah, 

ki niso primerne za delo z otroki, ki jih imata ministrstvo za zdravje (Department of 

Health) in ministrstvo za izobraževanje in pridobivanje spretnosti (Department for 

Education and Skills). 

Razkritje višje stopnje (enhanced disclosure) pride v poštev v primeru, ko je predvideno 

pogosto delo z otroki ali ranljivimi odraslimi (npr. socialni delavci, zdravniki). Pregledujejo 

se evidence lokalne policije, državnega policijskega računalnika in obeh navedenih 
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ministrstev. Lokalni policijski predstojnik odloča o tem, ali se določeni podatki razkrijejo 

in kateri so ti podatki. Za nekatere od teh podatkov se namreč lahko oceni, da so za 

delodajalca koristni, ni pa zaželeno, da jih vidi prosilec za zaposlitev (npr. v primeru, 

ko je postopek še v teku). V takem primeru se na dokumentu naredi zaznamba, da bo 

preostale podatke delodajalcu oziroma prostovoljni organizaciji poslala policija. 

V Zakonu o policiji (Police Act) iz leta 1997 je V. del posvečen potrdilom iz kazenskih 

evidenc.  menimo, da je zaradi osvetlitve kompleksnega britanskega sistema vodenja 

kazenskih evidenc in vpogleda vanje primerno, da prikažemo delovanje tega sistema še s 

policijskega zornega kota.  Državnemu sekretarju je poverjena dolžnost, da izdaja potrdila 

o obsodbah (criminal conviction certificate) vsakemu državljanu, ki za to pravilno zaprosi 

in plača določeno pristojbino. Potrdilo o obsodbah je potrdilo, iz katerega so razvidne 

predpisane podrobnosti o vsaki neizčrpani  obsodbi vlagatelja, zabeleženi v centralnem 

registru, oziroma je v njem navedeno, da nobena taka obsodba ni zabeležena v registru. 

Poleg tega državni sekretar izdaja tudi potrdila iz kazenske evidence (criminal record 

certificate) vsem posameznikom, ki zanje pravilno zaprosijo in je sopodpisnik te prošnje 

tudi registrirana oseba, ter plačajo določeno pristojbino. Potrdilo iz kazenske evidence 

je potrdilo, iz katerega so razvidne vse relevantne zadeve (obsodbe, tudi neizčrpane, 

in sankcije opominjevalne narave), ki so v zvezi z vlagateljem zabeležene v centralnem 

registru, oziroma je v njem navedeno, da nobena taka zadeva ni zabeležena v registru. 

Državni sekretar pošlje kopijo potrdila registrirani osebi, ki je sopodpisala prošnjo za 

izdajo potrdila.

Za obravnavano nalogo je pomembna še ena vrsta potrdil, ki jih izdaja državni sekretar, 

in sicer so to potrdila iz kazenske evidence višje stopnje (enhanced criminal records 

certificates). Izdajajo se vsem posameznikom, ki zanja pravilno zaprosijo in je sopodpisnik 

te prošnje tudi registrirana oseba, ter plačajo določeno pristojbino. Registrirana oseba 

mora izjaviti, da so podatki potrebni za zaposlitev oziroma prostovoljno delo z otroki, 

z osebami, mlajšimi kot 18 let ali s starejšimi osebami, ki potrebujejo posebno pomoč. 

Potrdilo iz kazenske evidence višje stopnje je potrdilo, iz katerega so razvidne vse 

relevantne zadeve (obsodbe, tudi neizčrpane, in sankcije opominjevalne narave), ki so 

v zvezi z vlagateljem zabeležene v centralnem registru, nadalje podatki, ki jih državnemu 

sekretarju na posebno zahtevo posreduje lokalni policijski predstojnik (zadeve, ki se zde 

pomembne v zvezi z zaposlitvijo prosilca in morajo biti navedene v potrdilu oziroma 

zaradi interesa preiskave ne bi bilo dobro, če bi jih prosilec videl), oziroma je v njem 

navedeno, da nobena taka zadeva ni zabeležena v registru. Državni sekretar pošlje kopijo 
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potrdila registrirani osebi, ki je sopodpisala prošnjo za izdajo potrdila, poleg tega pa 

tudi morebitne dodatne informacije, za katere prosilec ne sme vedeti. V primeru, če se 

vlagatelj ne strinja z vsebino potrdila, lahko državnega sekretarja pisno zaprosi za novo 

potrdilo. Državni sekretar v primeru utemeljenosti prošnje izda novo potrdilo.

  

Državni sekretar vodi tudi seznam registriranih oseb; gre za podjetja in druge delodajalce, 

organizacije ter posameznike, ki zaposlujejo druge osebe. Podati morajo vlogo za 

registracijo in izpolnjevati morajo določene pogoje.    

   

V zakonu o zaščiti otrok (Protection of Children Act) iz leta 1999 je med drugim določen 

način vodenja seznama oseb, za katere se šteje, da niso primerni za delo z otroki. Kot 

otroci se štejejo osebe izpod 18 let starosti. Ta seznam vodi državni sekretar v ministrstvu 

za zdravje (Department of Health). Organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za otroke, so 

dolžne, vse druge organizacije pa imajo možnost naznaniti državnemu sekretarju 

posameznika, ki je oziroma je bil zaposlen ali je opravljal prostovoljno delo v tej 

organizaciji, če je organizacija tega posameznika odpustila zaradi neprimernega vedenja 

(misconduct), ki je škodovalo ali bi lahko škodovalo otrokom. Enako velja v primeru, če je 

posameznik dal odpoved ali se je upokojil v takih okoliščinah, da bi ga organizacija itak 

odpustila zaradi slabega vedenja, in v primeru, če je bil posameznik iz enakega vzroka 

premeščen na delovno mesto, na katerem ne dela z otroki, ali začasno suspendiran. Pod 

določenimi pogoji se posameznika lahko tudi zbriše s seznama. Posameznik je lahko 

na seznam vpisan stalno ali začasno. Če je vpisan stalno, se lahko pritoži na pritožbeni 

organ (Tribunal), katerega delovanje urejajo akti državnega sekretarja. Zoper odločbo 

pritožbenega organa je možna pritožba na sodišče (High Court).

 

Kot izhaja iz spletne strani škotskega Urada za kazenske evidence (Scottish Criminal 

Records Office), velja tudi na Škotskem podoben sistem dajanja podatkov iz kazenskih 

evidenc kot v Angliji in Walesu.

3.5 Zvezna republika Nemčija

V tej državi ureja obravnavano področje Zakon o kazenski evidenci in evidenci vzgojnih 

ukrepov (Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister) iz leta 1976. 

Kazenska evidenca se vodi pri Zveznem sodišču za celotno zvezno državo. Iz zakona 

je razvidno, da obstaja ena sama kazenska evidenca in da se torej za določena kazniva 

dejanja (npr. zoper spolno nedotakljivost otrok) podatki ne vodijo v kaki posebni 

evidenci. 
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Posebnost te države pa je Zakon o prostovoljni kastraciji in drugih metodah zdravljenja 

(Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden) iz leta 1969, 

nazadnje spremenjen leta 1998. Kastracija je opredeljena kot poseg, usmerjen zoper 

posledice nenormalnega spolnega gona, pri kateri so spolne žleze moškega bodisi 

odstranjene bodisi trajno onesposobljene. Kastracija, ki jo opravi zdravnik, se ne šteje 

za kaznivo dejanje telesne poškodbe, če je prizadeti vanjo privolil in je dopolnil 25 let 

starosti. Poleg tega je potrebno, da je poseg skladen s prepričanjem medicinske znanosti, 

da se bodo z njim pri prizadetem zdravile, preprečevale ali lajšale težke bolezni, duševne 

motnje ali trpljenje, vse kot posledica nenormalnega spolnega gona. Za prizadetega se 

zaradi posega ne sme pričakovati nesorazmernih neugodnosti v primerjavi s cilji samega 

posega, ki mora biti opravljen v skladu s spoznanji medicinske znanosti.     

Poleg tega se kastracija, ki jo opravi zdravnik, ne šteje kaznivo dejanje telesne poškodbe 

tudi v primeru, če ima prizadeti nenormalen spolni gon, ki glede na njegovo osebnost in 

njegov prejšnji  način življenja predstavlja bojazen, da bo izvrševal kazniva dejanja. Našteta 

so najtežja kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Strafgesetzbuch) zoper življenje in 

telo ter zoper spolno nedotakljivost, tudi otrok in slabotnih oseb. Dodaten pogoj za 

tako kastracijo je, da bo poseg v skladu s prepričanjem medicinske znanosti preprečil 

izvrševanje takih kaznivih dejanj in prizadetemu pomagal pri nadaljnjem življenju. 

Privolitev v kastracijo je neveljavna, če prizadeti ni bil vnaprej poučen o podlagi, pomenu 

in posledicah kastracije, o drugih možnostih obravnavanja in o drugih pomembnih 

okoliščinah. Ni pa privolitev neveljavna že samo zaradi tega, ker je bil prizadeti v času, 

ko jo je podal, na podlagi sodne odločitve nastanjen v zavodu. Če prizadeti ni sposoben 

v celoti razumeti pomena kastracije in zato izraziti svojo voljo, je dopustna samo v 

primeru, če se je prizadeti z njo strinjal, pri čemer mu je bilo predhodno njegovemu 

stanju primerno razloženo, za kaj pri posegu gre, in če razume vsaj to, katere neposredne 

posledice ima kastracija. Poleg tega je kastracija možna še v primeru, ko je prizadeti dobil 

skrbnika (Betreuer), ki privoli vanjo po  poučitvi o njeni podlagi, pomenu in posledicah. 

Če se prizadeti ni sposoben zavedati neposrednih posledic kastracije, jo je v primeru, 

ko ima skrbnika, možno opraviti samo, če se z njo po spoznanjih medicinske znanosti 

zdravijo, preprečujejo ali lajšajo znaki smrtno nevarne bolezni prizadetega. 

Druge metode obravnavanja so usmerjene k enakim ciljem kot kastracija, pri čemer ni 

predvidena trajna onesposobitev spolnih žlez, vendar pa lahko zaradi njih pride tudi 

do take posledice. Za razliko od kastracije so prizadete osebe lahko moški ali ženske, 

uporabijo pa se lahko tudi v primeru, če prizadeti še ni dopolnil 25 let starosti. Če se 
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prizadeti ni sposoben zavedati neposrednih posledic metod in morebitnih posledic 

(trajna onesposobitev spolnih žlez) ima pa skrbnika, je te metode možno uporabiti samo, 

če se po prepričanju medicinske znanosti z njimi zdravijo, preprečujejo ali lajšajo znaki 

smrtno nevarne bolezni prizadetega. Za uporabo teh metod zoper mladoletno osebo je 

potrebno privoljenje njenega zakonitega zastopnika.   

Kastracija se lahko opravi šele, ko izvedeniška služba (Gutachterstelle) potrdi, da je 

zdravnik kot član službe pregledal prizadetega in njemu ali drugi osebi na predpisan 

način razložil pomen posega, ter da so izpolnjeni drugi pogoji iz zakona. Potrdilo 

izvedeniške službe pride v poštev tudi v primeru drugih metod obravnavanja (torej ne 

kastracije), če se prizadeti ne zaveda v celoti podlage in pomena teh metod in zato ne 

more izraziti svoje volje, ali pa če še ni dopolnil 21 let starosti. Ustanovitev in postopek 

delovanja izvedeniških služb določi pravo zveznih dežel.  

Za nekatere primere je v zakonu predpisana tudi določena vloga skrbstvenega organa.  

Za neupravičeno kastracijo je predpisana kazen zapora do enega leta ali denarna kazen.

V zvezi s tem zakonom je veliko odklonilnih stališč. Kot primer navajamo članek iz 

časnika Die Welt z dne 11. septembra 2001 z naslovom: Gesetz von 1969 regelt freiwillige 

Kastrationen (v slovenskem prevodu: Zakon iz leta 1969 ureja prostovoljno kastracijo) 

in s podnaslovom: Bundesgesetz weiterhin gültig (v slovenskem prevodu: Zvezni zakon 

še naprej v veljavi). Iz članka izhaja, da je bil razlog za sprejem navedenega zakona velik 

porast seksualnih zločinov (kar 25 %) od leta 1960. Po oceni pravnih strokovnjakov je 

zakon še naprej v veljavi, vendar pa se ga dandanes ne uporablja več, saj je bilo v času od 

njegovega sprejetja ugotovljeno, da sama kastracija ne zadošča za preprečitev ponavljanja 

kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

IV. ZAKLJUČEK

Na nivoju Evropske unije je opaziti intenzivno prizadevanje za okrepitev boja zoper 

različne težje  oblike kriminala, k čemur naj bi pripomoglo tudi izboljšanje izmenjave 

podatkov iz kazenskih evidenc med državami. Končni cilj aktivnosti je vzpostavitev 

evropskega registra oziroma evidence kaznivih dejanj in prepovedi.

Iz pregleda je razvidno, da je ureditev v zvezi z kazenskimi evidencami po posameznih 

državah, članicah Evropske unije, različna. med obravnavanimi državami imata poseben 

zakon o kazenskih evidencah finska in Avstrija, v Zvezni republiki Nemčiji pa imajo 
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zakon, ki ureja tako kazensko evidenco kot tudi evidenco vzgojnih ukrepov.

Evropska ureditev sicer predvideva in dopušča, da ima lahko posamezna država več 

kazenskih evidenc oziroma registrov, kjer se vodijo različna kazniva dejanja, vendar pa 

po pregledu dosegljivih virov nismo mogli z gotovostjo potrditi, da v vseh obravnavanih 

dejansko obstajajo  posebne kazenske evidence za kazniva dejanja zoper spolno 

nedotakljivost s poudarkom na varstvu otrok in mladoletnikov. Taki primeri so predvsem 

značilni za posamezne zvezne države v ZDA. Na Irskem in v Veliki Britaniji pa imajo 

poseben register storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, vendar vanj lahko 

vpogledajo samo pripadniki policije in nekateri (v Veliki Britaniji) uslužbenci organov, 

pristojnih za pogojni odpust. Gre torej za register, namenjen predvsem operativni uporabi 

policije in sledenju gibanja možnih storilcev, in ne za kazensko evidenco v klasičnem 

pomenu besede.    

V nekaterih ureditvah (finska, Velika Britanija) veljajo posebni režimi dostopa do 

delovnih mest oziroma prostovoljnih dejavnosti, kjer pride posameznik v stik z otroki. 

Podoben režim smo zasledili tudi na Danskem in na Švedskem.  

Na finskem lahko vsakdo zahteva izpisek iz kazenske evidence, če se namerava zaposliti 

na delovnem mestu, na katerem bo imel redno in v znatni meri opravka z otroki. Izpisek 

iz kazenske evidence je celo obvezen, saj mora bodočega zaposlenega k temu pozvati 

delodajalec, v skladu s posebnim zakonom. Izpisek ne sme biti starejši kot šest mesecev in 

se ne sme fotokopirati, pač pa ga kandidat za zaposlitev samo osebno pokaže pristojnemu 

delavcu potencialnega delodajalca, ki mu ga mora takoj po vpogledu vrniti.

V Veliki Britaniji deluje Urad za kazenske evidence v okviru notranjega ministrstva, ki 

pomaga delodajalcem pri pridobivanju informacij o bodočih zaposlenih. Zasnovan 

je bil na podlagi Zakona o policiji, izvaja pa storitev, ki se imenuje Disclosure Service. 

Informacije se organizacijam vedno dajejo samo s privoljenjem kandidata za  

zaposlitev. Zagotovljeni sta varnost podatkov in možnost pravnega sredstva. Obstaja več 

stopenj razkritja. 

V Veliki Britaniji in v Avstriji imajo uveljavljeno tudi v bistvu dvostopenjsko brisanje 

(izčrpanje, izbrisanje) podatkov iz kazenske evidence. 

V Zvezni republiki Nemčiji in Avstriji imajo predvideno kastracijo za storilce nekaterih 

najtežjih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. V Zvezni republiki Nemčiji je 

predviden  tudi operativni poseg, v Avstriji pa ne. 
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VIŠINA PRedPISANIH KAZNI ZA KAZNIVA deJANJA 

ZOPeR SPOLNO NedOTAKLJIVOST*

I. UVOD

V nalogi je prikazano, kako je v kazenskih zakonih nekaterih držav članic Evropske 

unije (finska, francija, Švedska, Velika Britanija in Zvezna republika Nemčija) urejeno 

sankcioniranje kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Posebej je navedena višina 

predpisanih kazni za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki po vsebini ustrezajo 

nekaterim kaznivim dejanjem v naši zakonodaji, in sicer so to: posilstvo, spolno nasilje, 

spolna zloraba slabotne osebe in spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let.  

Glede na namen in obseg naloge nismo dobesedno prevajali posameznih členov v kazenskih 

zakonodajah, pač pa smo se, kolikor je bilo to mogoče, omejili na bistvo posamezne določbe in 

na višino zagrožene kazni za posamezno kaznivo dejanje. Prikazali smo samo kazniva dejanja, 

ki po vsebini ustrezajo tistim kaznivim dejanjem v slovenski zakonodaji, ki so navedena v 

naročilu, oziroma so s temi kaznivimi dejanji neločljivo povezana. V zaključku smo pripravili 

tudi tabelo s primerjavo najvišjih zagroženih zapornih in (če so v obravnavanem predpisu 

konkretno navedene) denarnih kazni po posameznih državah, glede na vsako od štirih v 

nadaljevanju prikazanih kaznivih dejanj iz slovenskega kazenskega zakonika.

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so zajeta v devetnajstem poglavju Kazenskega 

zakonika Republike Slovenije (v nadaljevanju: KZ). Za potrebe te naloge dobesedno 

prikazujemo  samo določbe o kaznivih dejanjih posilstva, spolnega nasilja, spolne zlorabe 

slabotne osebe in spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let (180. - 183. člen KZ): 

“Posilstvo

180. člen

(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju tako, da uporabi 

silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od 

enega do desetih let. 

* Blažič Janez; pripravljeno 28.10.2005, obljavljeno 28.4.2006
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(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali na posebno poniževalen 

način ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma, ali nad obsojenci, ki prestajajo kazen 

zapora v zaprtih ali polodprtih zavodih za prestajanje kazni zapora, se storilec kaznuje 

z zaporom najmanj treh let. 

(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju tako, da ji zagrozi, 

da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu 

imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje 

z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero 

storilec živi v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog. 

Spolno nasilje

181. člen

(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom 

na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni obseženo 

v prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali na posebno poniževalen 

način, ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma, se storilec kaznuje z zaporom 

najmanj treh let. 

(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz 

prvega odstavka tega člena tako, da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar 

bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim 

povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s 

katero storilec ali storilka živi v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, se pregon začne 

na predlog. 

Spolna zloraba slabotne osebe

182. člen

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega 

spola, tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno 

zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se 

kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno 

nedotakljivost slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let. 
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Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let

183. člen

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali 

istega spola, ki še ni stara petnajst let, pri čemer obstaja očitno nesorazmerje med 

zrelostjo storilca in žrtve, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z osebo, ki še ni stara deset let ali s slabotno 

osebo, ki še ni stara petnajst let ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim 

napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, 

ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z 

osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, 

se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako 

drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje 

z zaporom do petih let.”

Kot osnovo za prikaz ureditve sankcioniranja kaznivih dejanj zoper spolno  

nedotakljivost v kazenskih zakonikih oziroma drugih predpisih vseh petih naštetih 

držav smo uporabili podatke Interpola kot največje svetovne organizacije za policijsko 

sodelovanje o zakonodajah držav članic ter o kaznivih dejanjih zoper spolno  

nedotakljivost otrok. Te podatke smo primerjali z aktualno zakonodajo vsake posamezne 

države na svetovnem spletu.

II. PRIMERJALNI PREGLED 

2.1 Finska

finski kazenski zakonik opredeljuje kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (Sex 

Offences) v 20. poglavju.  

Za posilstvo, ki je opredeljeno podobno kot v naši zakonodaji, se storilec kaznuje z 

zaporom od enega do šestih let. V 1. členu tega poglavja je tudi določeno, da se storilec 

obsodi za posilstvo, če spolno občuje z žrtvijo in pri tem izkoristi njeno nemoč, da bi se 

branila, pri čemer sam povzroči tako stanje nemoči (nezavest, strah, drugi razlogi). 
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Kvalificirano posilstvo pomeni, da je bila z njim žrtvi prizadejana huda telesna poškodba, 

resna bolezen ali je bila v smrtni nevarnosti. Ravno tako gre za kvalificirano posilstvo, 

če je dejanje storilo več oseb, če je bilo povzročeno posebno hudo duševno ali telesno 

trpljenje, če je bilo dejanje storjeno na posebej brutalen, krut ali poniževalen način, ali 

če je bilo uporabljeno strelno ali hladno orožje oziroma drug smrtno nevaren predmet. 

Vsak primer se obravnava celovito in če se oceni, da gre za kvalificirano posilstvo, se 

storilca kaznije z zaporno kaznijo od dveh do desetih let. 

Prisiljevanje v spolno občevanje (Coercion into sexual intercourse) ima sicer znake 

posilstva, stopnja nasilja oziroma grožnje pa je manjša in se po celoviti proučitvi primera 

šteje, da je bilo dejanje storjeno v olajševalnih okoliščinah. Zagrožena je kazen zapora 

do treh let. 

Prisiljevanje v druga spolna dejanja (Coercion into a sexual act) pomeni, da storilec s 

silo ali grožnjo prisili žrtev v spolno dejanje, ki pa ni spolno občevanje, tako, da bistveno 

prekrši njeno pravico do svobodne odločitve. Storilec se kaznuje z denarno kaznijo ali 

z zaporom do treh let.     

Spolna zloraba (Sexual abuse) pomeni, da storilec izrabi svoj položaj in zapelje žrtev v 

spolno občevanje ali v drugo spolno dejanje, pri čemer bistveno prekrši njeno pravico 

do svobodne odločitve, oziroma jo pripravi, da trpi tako dejanje, in sicer v primerih:

•če je žrtev mlajša od osemnajst let in je storilcu v šoli ali drugi ustanovi podrejena v 

smislu nadzora ali na drug podoben način;

•če je žrtev mlajša od osemnajst let in je njena sposobnost neodvisne svobodne odločitve 

bistveno manjša od storilčeve bodisi zaradi nezrelosti bodisi zaradi razlike v starosti, 

storilec pa vsiljivo izkoristi žrtvino nezrelost; 

•če je žrtev nastanjena v bolnišnici ali drugi ustanovi in je njena sposobnost za obrambo 

bistveno oslabljena zaradi bolezni, telesne ali duševne prizadetosti ali druge slabosti;

•če je žrtev posebno odvisna od storilca in storilec vsiljivo izkoristi to odvisnost.     

Storilec se za spolno zlorabo kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do štirih let. 

Ravno tako se storilec kaznuje za spolno zlorabo, če izkoristi nezmožnost žrtve, da se 

brani ali da se svobodno odloča zaradi nezavesti, bolezni, telesne ali duševne prizadetosti 

ali drugačne nebogljenosti, in ima z njo spolne odnose oziroma jo pripravi do drugih 

spolnih dejanj, pri čemer bistveno prekrši njeno pravico do svobodne odločitve oziroma 

jo pripravi, da trpi tako dejanje. 

V 6. členu 20. poglavja finskega kazenskega zakonika je določeno kaznivo dejanje spolne 

zlorabe otroka (Sexual abuse of a child). Člen določa, da se oseba, ki:
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•spolno občuje z otrokom, mlajšim od šestnajst let,

•stori spolno dejanje (z dotikanjem ali kako drugače) z otrokom, mlajšim od šestnajst let, 

pri čemer kaže, da se bo s tem dejanjem škodovalo otrokovemu razvoju, 

•ali doseže, da otrok stori dejanje iz predhodne alinee,

kaznuje z zaporom do štirih let.   

Ne gre za kaznivo dejanje spolne zlorabe otroka, če ni velike razlike v starosti in telesni 

oziroma duševni zrelosti obeh vpletenih oseb.  

Storilec se kaznuje za kaznivo dejanje spolne zlorabe otroka tudi v primeru, če stori 

zgoraj navedena dejanja z osebo, starejšo od šestnajst in mlajšo od osemnajst let, če je 

storilec starš žrtve ali če je zaradi bivanja v istem gospodinjstvu v položaju, ki je primerljiv 

s položajem starša.

Kvalificirana spolna zloraba otroka je določena v 7. členu 20. poglavja finskega kazenskega 

zakonika. Ta člen določa, da se, po celovitvi proučitvi primera, storilec kaznuje za 

kvalificirano spolno zlorabo otroka z zaporno kaznijo od enega do desetih let, če je pri 

spolni zlorabi otroka:

•žrtev otrok, katerega starost ali stopnja razvoja kažeta na to, da mu bo kaznivo dejanje 

povzročilo posebno škodo; 

•dejanje storjeno na posebno poniževalen način;

•zaradi posebnega zaupanja, ki ga ima žrtev v storilca ali zaradi posebne odvisnosti žrtve 

od storilca pričakovati posebno škodo za žrtev.

 

Za vsa našteta kazniva dejanja je v finskem kazenskem zakoniku določeno, da je tudi 

poskus kazniv.

2.2 Francija

V francoskem Kazenskem zakoniku (Code penal) so v II. naslovu (Titre II) našteta kazniva 

dejanja, povezana z napadi na človeško osebo. V členu 222-22 je na splošno določeno, 

da je spolni napad vsak napad spolne narave, izveden z nasiljem, pritiskom, grožnjo ali 

presenečenjem.  

Posilstvo je opredeljeno v členu 222-23 kot vsako dejanje spolne penetracije, storjeno 

drugi osebi z nasiljem, pritiskom, grožnjo ali presenečenjem. Lahko se kaznuje z zaporno 

kaznijo petnajstih let. Naslednji, torej 222-24 člen določa, da se posilstvo lahko kaznuje z 

zaporno kaznijo dvajsetih let v naslednjih primerih:

•če je imelo za posledico pohabljenje ali trajno invalidnost;
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•če je bilo storjeno zoper mladoletno osebo, staro do petnajst let;

•če je bilo storjeno zoper osebo, katere posebna ranljivost (zaradi starosti, bolezni, 

invalidnosti, fizične oziroma psihične slabosti ali nosečnosti) je bila očitna ali storilcu 

znana; 

•če ga je izvršil starš, posvojitelj ali partner žrtvinega starša, ali druga oseba, ki ima oblast 

nad žrtvijo;  

•če ga je izvršila oseba, ki zlorablja oblast, ki ji pripada glede na položaj;

•če ga je izvršilo več oseb, ki so delovali kot storilci ali sostorilci;

•če je bilo izvršeno z uporabo orožja ali z grožnjo, da bo orožje uporabljeno;

•če je storilec prišel v stik z žrtvijo s pomočjo uporabe telekomunikacijskega omrežja, 

namenjenega izmenjavanju sporočil nedoločenim naslovnikom;

•če je bilo izvršeno zaradi spolne usmerjenosti žrtve. 

Če je imelo posilstvo za posledico smrt žrtve, se lahko kaznuje z zaporno kaznijo tridesetih 

let. Če pa je storilec žrtev pred, med ali po posilstvu tudi mučil ali z njo zverinsko ravnal, 

se lahko kaznuje z dosmrtno zaporno kaznijo.   

Glede drugih spolnih napadov (ko ne gre za posilstvo) francoski kazenski zakonik 

predvideva zaporno kazen v trajanju petih let in denarno kazen v znesku 75.000 €. 

Kazen sedmih let zapora in denarna kazen v znesku 100.000 € se lahko izrečeta v 

naslednjih primerih:  

•če je spolni napad povzročil telesno poškodbo;  

•če ga je izvršil starš, posvojitelj ali partner žrtvinega starša, ali druga oseba, ki ima oblast 

nad žrtvijo;  

•če ga je izvršila oseba, ki zlorablja oblast, ki ji pripada glede na položaj;

•če ga je izvršilo več oseb, ki so delovali kot storilci ali sostorilci;

•če je bil izvršen z uporabo orožja ali z grožnjo, da bo orožje uporabljeno;

•če je bil izvršen potem, ko je storilec prišel v stik z žrtvijo s pomočjo uporabe 

telekomunikacijskega omrežja, namenjenega izmenjavanju sporočil nedoločenim 

naslovnikom.

Ravno tako je zagrožena kazen sedmih let zapora in denarna kazen v znesku 100.000 €, če 

je bil spolni napad izvršen zoper mladoletno osebo, staro do petnajst let ali zoper osebo, 

katere posebna ranljivost (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti, fizične oziroma psihične 

slabosti ali nosečnosti) je bila očitna ali storilcu znana. 

Lahko se izreče kazen desetih let zapora in denarna kazen v znesku 150.000 € v  

naslednjih primerih: 
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•če je spolni napad povzročil telesno poškodbo;  

•če ga je izvršil starš, posvojitelj ali partner žrtvinega starša, ali druga oseba, ki ima oblast 

nad žrtvijo;  

•če ga je izvršila oseba, ki zlorablja oblast, ki ji pripada glede na položaj;

•če ga je izvršilo več oseb, ki so delovali kot storilci ali sostorilci;

•če je bil izvršen z uporabo orožja ali z grožnjo, da bo orožje uporabljeno;

•če je bil izvršen zaradi spolne usmerjenosti žrtve. 

Za vsa našteta kazniva dejanja je v francoskem Kazenskem zakoniku določeno, da je 

tudi poskus kazniv.

V členu 227-25 Kazenskega zakonika je določeno, da se spolni napad na mladoletno 

osebo, mlajšo od petnajst let, izvršen s strani polnoletne osebe brez uporabe nasilja, 

pritiska, grožnje ali presenečenja, lahko kaznuje z zaporom petih let in z denarno kaznijo 

v višini 75.000 €. 

V naslednjem členu po vrsti je določena kvalificirana oblika tega kaznivega dejanja, za 

katero sta zagroženi kazen desetih let zapora in denarna kazen v višini 150.000 €. Za 

kvalificirano obliko tega kaznivega dejanja gre v naslednjih primerih:

•če ga je izvršil starš, posvojitelj ali partner žrtvinega starša, ali druga oseba, ki ima oblast 

nad žrtvijo;  

•če ga je izvršila oseba, ki zlorablja oblast, ki ji pripada glede na položaj;

•če ga je izvršilo več oseb, ki so delovali kot storilci ali sostorilci;

•če je bil izvršen potem, ko je storilec prišel v stik z žrtvijo s pomočjo uporabe 

telekomunikacijskega omrežja, namenjenega izmenjavanju sporočil nedoločenim 

naslovnikom.

Zadnji člen francoskega kazenskega zakonika, ki ga velja omeniti v zvezi z obravnavano 

temo, je člen 227-27. Ta člen določa, da se storilec lahko kaznuje za spolni napad na 

mladoletno osebo, staro od petnajst do osemnajst let, izvršen brez uporabe nasilja, 

pritiska, grožnje ali presenečenja, pri čemer pa po dejanju ne pride do poroke med 

storilcem in žrtvijo, z zaporno kaznijo dveh let in z denarno kaznijo v višini 30.000 € v 

naslednjih dveh primerih: 

•če ga je izvršil starš, posvojitelj ali partner žrtvinega starša, ali druga oseba, ki ima oblast 

nad žrtvijo;  

•če ga je izvršila oseba, ki zlorablja oblast, ki ji pripada glede na položaj.
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2.3 Švedska

Po švedskem Kazenskem zakoniku (6. poglavje 2. dela, skupaj 13 členov) se oseba, ki 

izvrši posilstvo (spolno občevanje ali primerljivo spolno dejanje, izsiljeno z uporabo 

nasilja ali resne grožnje), lahko kaznuje z zaporom od dveh do šestih let. S posilstvom 

je izenačeno tudi spolno občevanje ali primerljivo spolno dejanje,  ko je storilec žrtev 

predhodno spravil v nezavest oziroma podobno stanje nemoči. V primeru, da se dejanje 

šteje za manj hudo zaradi narave nasilja ali grožnje in drugih okoliščin, je zagrožena kazen 

zapora do štirih let. 

Če gre za kvalificirano posilstvo, je zagrožena kazen od štirih do desetih let zapora. Za 

kvalificirano posilstvo gre predvsem v primerih, ko je nasilje obsegalo tudi nevarnost za 

življenje, ko je storilec žrtvi povzročil resno poškodbo oziroma je posledica posilstva huda  

bolezen ali pa je, upoštevajoč način, ki ga je uporabil, starost žrtve in druge okoliščine, 

ravnal posebno brezobzirno ali brutalno. Posilstvo otroka se šteje za kvalificirano 

posilstvo.  

K drugim oblikam spolne zlorabe (tudi) otrok spadajo tudi spolna prisiljevanja (sexual 

coercions), torej spolna dejanja, izsiljena s protipravno prisilo, vendar pa ne gre za 

posilstvo. Storilec se lahko kaznuje z zaporno kaznijo do dveh let. V primeru kvalificirane 

oblike tega kaznivega dejanja (posebna brezobzirnost ali druge okoliščine, ki kažejo na 

večjo težo dejanja) se storilec kaznuje z zaporno kaznijo od šestih mesecev do štirih let.   

Oseba, ki stori kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja (sexual exploitation - spolno 

dejanje, katero storilec doseže s hudo zlorabo žrtvine odvisnosti ali z izkoriščanjem 

dejstva, da je žrtev nezavestna ali se nahaja v drugačnem stanju nemoči oziroma 

trpi zaradi duševne motenosti), se lahko kaznuje s kaznijo zapora do dveh let. Če se 

kaznivo dejanje šteje za kvalificirano kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja (posebna 

brezobzirnost ali druge okoliščine, ki kažejo na večjo težo dejanja), se lahko storilcu 

izreče zaporna kazen v trajanju od šestih mesecev do šestih let. Če oseba stori kaznivo 

dejanje spolnega izkoriščanja mladoletnika (pod 18 let starosti), ki je njegov potomec ali 

je zanj odgovoren, ali pa v primeru spolnih dejanj z osebo, mlajšo od petnajstih let (ki pa 

so storjena v drugačnih okoliščinah, kot jih določa to poglavje kazenskega zakonika), se 

lahko kaznuje z zaporom do štirih let. Če se kaznivo dejanje šteje kot kvalificirano kaznivo 

dejanje spolnega izkoriščanja mladoletnikov (posebna brezobzirnost, starost žrtve ali 

druge okoliščine, ki kažejo na večjo težo dejanja), se lahko storilca kaznuje z zaporom 

najmanj dveh in največ osmih let. 
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Za spolno nadlegovanje (sexual molestation) otrok, ki še niso stari petnajst let, se šteje 

nespodobno dotikanje ali napeljevanje otroka, da izvaja ali sodeluje pri dejanju s spolno 

vsebino. To kaznivo dejanje pa  mora biti storjeno v drugačnih okoliščinah, kot jih 

določa to poglavje kazenskega zakonika. Storilca se za to kaznivo dejanje lahko kaznuje 

z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.  

V švedskem Kazenskem zakoniku velja domneva, da se je storilec zavedal dejanske 

starosti žrtve, če je za to obstajal utemeljen razlog.  

Tudi poskus vseh naštetih kaznivih dejanj, razen spolnega nadlegovanja, je kazniv. 

Zadnji člen tega poglavja Kazenskega zakonika pa določa, da načeloma ni javnega pregona za 

nekatera kazniva dejanja, če je majhna razlika med starostjo ali razvitostjo storilca in žrtve.  

2.4 Velika Britanija

V Zakonu o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost (Sexual Offences Act 2003) 

je uvodoma določeno, da se lahko storilcu za kaznivo dejanje posilstva in napada s 

penetracijo izreče dosmrtna zaporna kazen. 

Kot spolni napad (sexual assault) je opredeljeno namerno dotikanje žrtve s spolno 

vsebino, pri čemer se žrtev s tem ne strinja in storilec glede na vse okoliščine ne more 

utemeljeno domnevati, da se žrtev strinja. V skrajšanem postopku se storilec lahko obsodi 

na denarno kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem 

postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do desetih let.       

  

Pripravljanje drugega do spolne aktivnosti brez soglasja (causing sexual activity without 

consent) pomeni, da storilec namenoma pripravi žrtev do spolne aktivnosti, pri čemer se 

žrtev s tem ne strinja in storilec glede na vse okoliščine ne more utemeljeno domnevati, 

da se žrtev strinja. Če pride pri tem do penetracije (bodisi s strani storilca bodisi s strani 

žrtve), se storilcu lahko izreče dosmrtna zaporna kazen. Če ne pride do penetracije, se 

lahko storilec v skrajšanem postopku obsodi na denarno kazen, na zaporno kazen v 

trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa 

se mu lahko izreče kazen zapora do desetih let.        

V 5., 6., 7. in 8. členu zakona so navedena kazniva dejanja zoper otroke, ki še niso dopolnili  

trinajst let starosti. Gre za posilstvo in druga kazniva dejanja. Za posilstvo otroka, ki ga 
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predstavlja storilčevo namerno penetriranje s penisom v vagino, anus ali usta otroka, ki še 

ni dopolnil trinajst let starosti, se lahko izreče dosmrtna zaporna kazen. med zakonskimi 

znaki tega kaznivega dejanja ni omenjeno nestrinjanje žrtve; to pomeni, da gre za posilstvo 

tudi v primeru, če žrtev ne izraža nasprotovanja storilčevi penetraciji.   

  

Napad na otroka, ki še ni dopolnil trinajst let s penetracijo je kaznivo dejanje, ki ga storilec 

stori s tem, da namenoma prodre v vagino ali anus otroka z delom svojega telesa (ne s 

penisom) ali s čemerkoli drugim, pa ima to prodiranje spolni značaj. Tudi za to kaznivo 

dejanje se lahko izreče dosmrtna zaporna kazen, morebitna privolitev žrtve, kot izhaja 

iz zakona, pa ne igra nobene vloge.   

  

Kaznivo dejanje je tudi spolni napad na otroka, ki še ni dopolnil trinajst let, in ki se stori 

z namernim  dotikanjem žrtve s spolno vsebino, pri čemer morebitna privolitev žrtve ne 

igra nobene vloge. V skrajšanem postopku se storilec lahko obsodi na denarno kazen, 

na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem postopku, ki sledi 

obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do štirinajstih let.

Zadnje kaznivo dejanje iz tega sklopa je pripravljanje otroka do trinajstih let do spolne 

aktivnosti oziroma napeljevanje k spolni aktivnosti. Dejanje je storjeno, če storilec 

namenoma pripravi žrtev do spolne aktivnosti oziroma jo k njej napeljuje, pri čemer 

morebitno strinjanje žrtve (otroka do trinajstih let starosti) ne igra nobene vloge. Če 

pride pri tem do penetracije (s strani storilca ali žrtve), se storilcu lahko izreče dosmrtna 

zaporna kazen. Če ne pride do penetracije, se lahko storilec v skrajšanem postopku 

obsodi na denarno kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; 

v rednem postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do 

štirinajstih let.        

Naslednji sklop kaznivih dejanj (9.-15. člen) govori o kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost otrok (Child sex offences). Najprej je opredeljeno kaznivo dejanje spolne 

aktivnosti z otrokom; določeno je, da stori kaznivo dejanje oseba, stara 18 let ali več, ki 

se namenoma dotika druge osebe in je to dotikanje spolne narave, pri čemer je žrtev 

stara manj kot šestnajst let in storilec ne more utemeljeno domnevati, da je starejša, ali pa 

je žrtev stara manj kot trinajst let. Če pride do penetracije, bodisi s strani storilca bodisi 

žrtve, se storilca lahko kaznuje z zaporno kaznijo v trajanju do štirinajstih let. Če ne pride 

do penetracije, se lahko storilec v skrajšanem postopku obsodi na denarno kazen, na 

zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem postopku, ki sledi 

obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do štirinajstih let.               
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Kaznivo dejanje pripravljanja otroka do spolne aktivnosti oziroma napeljevanja k spolni 

aktivnosti je storjeno, če storilec, ki je star 18 ali več let, namenoma pripravi žrtev do 

spolne aktivnosti oziroma jo k njej napeljuje, pri čemer morebitno strinjanje žrtve ne 

igra nobene vloge,  žrtev pa je stara manj kot šestnajst let in storilec ne more utemeljeno 

domnevati, da je starejša, ali pa je stara manj kot trinajst let (v tem primeru storilčevo 

domnevanje, koliko je žrtev stara, absolutno ni več pomembno). Če pride pri tem do 

penetracije, bodisi s strani storilca bodisi žrtve, se storilcu lahko izreče kazen zapora do 

štirinajstih let. Če ne pride do penetracije, se lahko storilec v skrajšanem postopku obsodi 

na denarno kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem 

postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do štirinajstih let. 

Če ne pride do penetracije, se lahko storilec v skrajšanem postopku obsodi na denarno 

kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem postopku, 

ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do štirinajstih let. 

Če zgoraj opisana kazniva dejanja stori oseba, mlajša od 18 let, se lahko obsodi na denarno 

kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem postopku, 

ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do petih let. 

                     

V 16. členu navedenega zakona je določeno kaznivo dejanje spolne aktivnosti z otrokom, 

storjeno z zlorabo zaupanja. Določeno je, da se kaznuje oseba nad 18 let starosti, ki se 

namenoma dotika žrtve in ima dotikanje spolni značaj, pri čemer je žrtev storilcu zaupana. 

Žrtev je stara manj kot 18 let in storilec ne more utemeljeno domnevati, da je starejša, ali 

pa je stara manj kot 13 let. Šteje se, da je žrtev storilcu zaupana, če je nastanjena v zavodu, 

internatu, bolnišnici in podobnih ustanovah. Storilca se lahko obsodi na denarno kazen, 

na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem postopku, ki sledi 

obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do petih let. 

    

 Kaznivo dejanje pripravljanja otroka do spolne aktivnosti oziroma napeljevanja k spolni 

aktivnosti, storjeno z zlorabo zaupanja, stori oseba nad 18 let starosti, ki namenoma 

pripravi žrtev, ki mu je zaupana, do spolne aktivnosti oziroma jo k njej napeljuje, pri 

čemer morebitno strinjanje žrtve ne igra vloge, žrtev pa je stara manj kot šestnajst let in 

storilec ne more utemeljeno domnevati, da je starejša, ali pa je stara manj kot trinajst let (v 

tem primeru storilčevo domnevanje, koliko je žrtev stara, absolutno ni več pomembno). 

Storilec se lahko v skrajšanem postopku obsodi na denarno kazen, na zaporno kazen v 

trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa 

se mu lahko izreče kazen zapora do petih let.
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Še zadnji sklop prikazanih kaznivih dejanj v navedenem zakonu se nanaša na kazniva 

dejanja zoper osebe z duševnimi motnjami, ki onemogočajo svobodno izbiro. Najprej 

je navedeno kaznivo dejanje spolne aktivnosti z osebo, ki ima duševno motnjo, ki 

onemogoča svobodno izbiro. Pri tem kaznivem dejanju se storilec namenoma dotika 

žrtve in ima dotikanje spolni značaj, pri čemer se žrtev ne more braniti zaradi duševne 

motnje in se storilec tega zaveda. Žrtev se ne more braniti, če ni sposobna oblikovati 

ali izraziti voljo, da dopusti dotikanje, ker se ne zaveda pomena samega dejanja ali 

možnih posledic. Storilcu se lahko v primeru, če pride do penetracije (bodisi s strani 

storilca bodisi žrtve) izreče dosmrtna zaporna kazen. Sicer se storilec lahko v skrajšanem 

postopku obsodi na denarno kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali 

na oboje; v rednem postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen 

zapora do štirinajstih let. 

Kaznivo dejanje pripravljanja osebe, ki ima duševno motnjo, ki onemogoča svobodno 

izbiro, do spolne aktivnosti oziroma napeljevanja k spolni aktivnosti, stori oseba, 

ki namenoma napeljuje žrtev do spolne aktivnosti. Pogoji za ugotavljanje žrtvine 

sposobnosti za svobodno izbiro so navedeni v prejšnjem odstavku. Storilcu se za to 

kaznivo dejanje lahko izreče dosmrtna zaporna kazen, če pride do penetracije, bodisi s 

strani storilca bodisi žrtve. Če pa ne pride do penetracije, se storilec lahko v skrajšanem 

postopku obsodi na denarno kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali 

na oboje; v rednem postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen 

zapora do štirinajstih let.

Poleg vsega navedenega obstaja še kaznivo dejanje spolne aktivnosti z osebo z duševno 

motnjo. ki se doseže s spodbujanjem, grožnjo ali prevaro. Znaki kaznivega dejanja so 

podobni kot zgoraj, storilcu pa se v primeru penetracije lahko izreče dosmrtna zaporna 

kazen. Če ne pride do penetracije, se storilec lahko v skrajšanem postopku obsodi na 

denarno kazen, na zaporno kazen v trajanju do šestih mesecev ali na oboje; v rednem 

postopku, ki sledi obtožnemu aktu, pa se mu lahko izreče kazen zapora do štirinajstih let.

Tudi kaznivo dejanje pripravljanja osebe, ki ima duševno motnjo, ki onemogoča 

svobodno izbiro, do spolne aktivnosti oziroma napeljevanja k spolni aktivnosti ki se 

doseže s spodbujanjem, grožnjo ali prevaro, ima podobne znake kot zgoraj opisano 

kaznivo dejanje, predpisane pa so tudi enake kazni. 

 

Posebej so opredeljena tudi kazniva dejanja, ki jih stori negovalno osebje (care workers) 

zoper spolno nedotakljivost oseb z duševnimi motnjami. Zakonski znaki kaznivih dejanj 
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so opredeljeni smiselno enako kot v zgoraj opisanih primerih, zagrožene kazni pa so, kar 

je zanimivo, nekoliko nižje. Če primerjamo ta kazniva dejanja s kaznivimi dejanji, ki jih 

storijo “navadni” storilci, lahko ugotovimo, da je v primerih, ko je pri slednjih predpisana 

dosmrtna zaporna kazen, pri negovalnem osebju predpisana kazen štirinajstih let zapora, 

kjer je za navadne storilce predpisana kazen štirinajstih let zapora, pa je za negovalno 

osebje predpisana kazen desetih let zapora.  

2.5 Zvezna republika Nemčija

V nemškem Kazenskem zakoniku je 13. poglavje posvečeno kaznivim dejanjem zoper 

spolno nedotakljivost (oziroma samoodločbo-Selbstbestimmung). V 177. členu sta skupaj 

določeni kaznivi dejanji spolnega nasilja (Sexuelle Nötigung) in posilstva. Zagrožena 

kazen za osnovno obliko spolnega nasilja  znaša najmanj eno leto zapora. V posebno 

hudih primerih je najmanjša zagrožena kazen dve leti zapora. O posebno hudih primerih 

je moč govoriti, ko storilec polno spolno občuje z žrtvijo (posilstvo) ali izvaja druga 

spolna dejanja oziroma zahteva, da ta dejanja stori žrtev, pa gre za posebno ponižanje 

žrtve, pa tudi v primeru, če dejanje skupaj stori več oseb. Kazen najmanj treh let zapora 

je predpisana v primerih, če ima storilec orožje ali nevarno orodje, če ima kako drugo 

orodje ali sredstvo, ki naj bi s silo strlo ali preprečilo odpor žrtve oziroma bi se ji zagrozilo, 

ali pa v primeru, če s dejanjem žrtev izpostavi nevarnosti hudega poslabšanja zdravja. 

Predpisana pa je tudi zaporna kazen v višini najmanj petih let, če storilec pri izvršitvi 

samega dejanja uporablja orožje ali nevarno orodje, ali če s storitvijo hudo fizično 

maltretira žrtev oziroma jo spravi v smrtno nevarnost. V manj hudih primerih osnovnega 

kaznivega dejanja (ko je predpisana zaporna kazen najmanj enega leta) znaša zagrožena 

kazen od šestih mesecev do petih let, v manj hudih primerih tistih oblik tega kaznivega 

dejanja, za katere je predpisana zaporna kazen najmanj treh oziroma petih let, pa znaša 

zagrožena kazen od enega leta do desetih let zapora.     

 

Spolna zloraba varovanca je določena v 174. členu Kazenskega zakonika. To kaznivo 

dejanje stori oseba, ki stori spolna dejanja z osebo: 

•ki še ni stara šestnajst let in ji je zaupana v vzgojo, učenje ali oskrbo;

•ki še ni stara osemnajst let in ji je zaupana v vzgojo, učenje ali oskrbo oziroma ji je 

podrejena v okviru službenega ali delovnega razmerja, pri čemer storilec izkoristi 

odvisnost žrtve glede na vse navedene okoliščine;   

•ki je otrok ali posvojenec storilca in še ni star osemnajst let.

Če storilec stori spolno dejanje z žrtvijo ali dopusti, da žrtev stori tako dejanje z njim, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do petih let. V nekaterih primerih lahko 
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sodišče storilca ne kaznuje, če ugotovi, da kaznivo dejanje zaradi obnašanja varovanca 

nima posebne teže. 

V 174.a členu je določena spolna zloraba zapornikov, oseb v zavodih, bolnikov in oseb, 

potrebnih pomoči. Za spolna dejanja (aktivna ali pasivna) s temi osebami, ki so storilcu 

zaupana v vzgojo, učenje, nadzor ali oskrbo, ki so storjena z zlorabo položaja in (v nekaterih 

primerih) z izkoriščanjem nemoči žrtev, je zagrožena kazen od treh mesecev do petih let.

Enako je sankcionirana tudi spolna zloraba oseb, ki so storilcu zaradi duševnih bolezni 

ali prizadetosti, vključno z zasvojenostjo ali zaradi telesnih bolezni oziroma prizadetosti 

zaupane v svetovanje, zdravljenje, oskrbo ali psihoterapevtsko obravnavo, pri čemer 

storilec z izkoriščanjem navedenih okoliščin stori spolna dejanja (aktivna ali pasivna) s 

temi osebami.  

V 176. členu nemškega kazenskega zakonika je določeno kaznivo dejanje spolne zlorabe 

otroka. Navedeni člen med drugim določa, da se kaznuje, kdor stori aktivna ali pasivna 

spolna dejanja z osebo, mlajšo od štirinajst let. Zagrožena je kazen od šestih mesecev do 

desetih let. Enako se kaznuje, kdor napelje otroka, da stori spolna dejanja s tretjo osebo. 

V posebej hudih primerih je zagrožena kazen zapora najmanj enega leta. 

Kvalificirana spolna zloraba otroka je določena v 176.a členu. Za to kaznivo dejanje 

gre v primeru povratnikov, ki so bili v zadnjih petih letih obsojeni zaradi istovrstnega 

kaznivega dejanja; zagrožena je kazen najmanj enega leta zapora. Kazen najmanj dveh 

let zapora je zagrožena, če oseba nad 18 let polno spolno občuje z otrokom ali z njim stori 

spolno dejanje (aktivno ali pasivno), povezano s prodiranjem v telo. Enako je kaznovana 

tudi storitev spolne zlorabe v skupini in povzročanje hujše  nevarnosti za zdravje žrtve 

oziroma znatno škodovanje telesnemu ali duševnemu razvoju. V nekaterih manj hudih 

primerih se lahko določi milejša kazen. Kazen v trajanju najmanj petih let pa je zagrožena, 

ko storilec žrtev hudo trpinči ali jo z dejanjem spravlja v smrtno nevarnost.     

V 176.b členu nemškega Kazenskega zakonika je opredeljeno kaznivo dejanje spolne 

zlorabe  otroka s smrtno posledico. Za to kaznivo dejanje, pri katerem storilec najmanj iz 

lahkomiselnosti povzroči pri spolni zlorabi smrt žrtve, je predpisana dosmrtna zaporna 

kazen ali zaporna kazen v trajanju najmanj desetih let. Enaka kazen je predpisana za 

povzročitev smrti pri posilstvu odrasle osebe.   

V 179. členu je posebej določena spolna zloraba slabotne osebe oziroma osebe, ki se 

ne more braniti (widerstandsunfähige Person). Storilec izkoristi okoliščino, da je žrtev 
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nesposobna za obrambo zaradi duševne bolezni ali prizadetosti, vključno z odvisnostjo, 

zaradi globoke metnje zavesti, pa tudi zaradi telesne nemoči, in z njo stori (aktivno ali 

pasivno) spolno dejanje. Zagrožena je kazen zapora od šestih mesecev do desetih let. V 

posebej hudih primerih je zagrožena kazen zapora v trajanju najmanj enega leta. Kazen 

najmanj dveh let zapora je zagrožena v naslednjih primerih:

•če storilec z žrtvijo polno spolno občuje ali z njo stori spolno dejanje (aktivno ali 

pasivno), povezano s prodiranjem v telo;

•če dejanje stori več oseb; 

•v primeru povzročitve hujše nevarnosti za zdravje žrtve oziroma znatnega škodovanja 

telesnemu ali duševnemu razvoju. 

V manj hudih primerih kaznivih dejanj, za katera je zagrožena kazen najmanj dveh let 

zapora, se lahko določi zaporna kazen v trajanju od enega do desetih let.    

Tudi poskus vseh naštetih kaznivih dejanj je kazniv. 

III. ZAKLJUČEK

Iz pregleda je razvidno, da so za podobna kazniva dejanja zagrožene različno visoke 

kazni. V treh primerih (francija, Velika Britanija in Zvezna republika Nemčija) je za 

najhujše oblike kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost zagrožena tudi dosmrtna 

zaporna kazen. Sicer pa sta višina in  razpon zagroženih kazni v vseh primerih odvisna 

od vrste, teže in posledic kaznivih dejanj.  

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok so v večini primerov na tak ali 

drugačen način vključena med druga kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, zato 

v nalogi nismo posebej izdvojili te vrste kaznivih dejanj. 
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Tabela št. 1: Primerjava najvišjih zagroženih kazni po državah glede na   

 primerljivi člen slovenskega KZ

180 181 182 183

Slovenija 15* 15* 8 15*

Finska 10 3 4 10

Francija
dosmrtna

zaporna kazen 

10 

150.000 €

7

100.000 €

10 

150.000€

Švedska 10 4 6 8

Velika

Britanija

dosmrtna

zaporna kazen 10 14

dosmrtna

zaporna kazen

Zvezna republika 

Nemčija
15 15 15

dosmrtna

zaporna kazen

Opomba:

* Ob odsotnosti predpisane najvišje mere zagrožene kazni je glede na 37. člen KZ upoštevana  najvišja zagrožena 

kazen petnajstih let zapora, čeprav se sme pod pogoji iz 46. člena (večkratni povratek) in 2. točke drugega odstavka 

47. člena (stek) izreči kazen zapora do dvajsetih let. 
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UPORABA POLIgRAFIJe*

I. UVOD

Napredek tehnike prinaša nove in nove oblike preverjanja resničnosti izjav strank v sodnih 

postopkih. Na eni strani je interes družbe, da bi se čimbolje zaščitila pred storilci najtežjih 

kaznivih dejanj, na drugi strani pa je dvom v zanesljivost tovrstnih aparatur in razumljiva 

konzervativnost pravosodnih oblasti, ki morajo uskladiti družbeni interes s pravičnostjo 

obravnavanja storilcev kaznivih dejanj in z njihovimi temeljnimi pravicami. 

O uporabi poligrafa je v zadnjem času veliko govora v strokovni in laični javnosti, tako pri 

nas kot po svetu. Namen naloge je predvsem prikazati, kako so se nekatere države lotile 

ugotavljanja  resnice s pomočjo poligrafskega testiranja na področju kazenskega prava.   

V nalogi je prikazana ureditev uporabe poligrafa v nekaterih državah Evropske unije in 

v Združenih državah Amerike. Raziskali smo tozadevno ureditev v Belgiji, Združenem 

kraljestvu, Zvezni republiki Nemčiji, franciji in v Latviji. 

Poligraf je bil prvikrat testiran leta 1935 v ZDA, kjer ga tudi še dandanes največ 

uporabljajo. V večini evropskih držav se rezultatski poligrafskega testiranja ne štejejo 

kot zanesljivi dokazi na sodišču, pa tudi policije jih ne uporabljajo pogosto. V Kanadi se 

poligraf uporablja za testiranje kandidatov za zaposlitev v vladnih službah, od leta 1987 

pa se rezultati poligrafskega testiranja ne štejejo več kot dokaz na sodišču (povzeto po 

Wikipedia).    

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je poligraf (v medicini) aparat, ki grafično 

prikazuje več življenjskih funkcij hkrati. V psihologiji je detektor laži (drug izraz za 

poligraf) aparat, ki zapisuje fiziološke procese, nastale v telesu zasliševanega, kadar ta 

ne govori resnice (povzeto po SSKJ). V Pravnem terminološkem slovarju pa je poligraf 

v kriminalistiki opredeljen kot naprava, ki zaznamuje različne fiziološke reakcije 

zasliševane osebe, ki jih ta praviloma ne more obvladati  (povzeto po Pravni terminološki 

slovar, 1999: 291). 

S poligrafom se merijo fiziološke reakcije, rezultat preiskave pa se imenuje poligram. 

* Blažič Janez; pripravljeno 9.3.2006, objavljeno 10.4.2006
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Deli poligrafa so:

•kardiosfigmograf (merimo krvni pritisk, frekvenco srčnega utripa, frekvenco krčenja/

širjenja srčne mišice),

•galvanograf (merimo električno prevodnost kože),

•pnevmograf (merimo razmerje vdih/izdih),

•pletizmograf (merimo volumen krvi v prstu),

•ergograf (merimo drhtenje telesa zaradi strahu) (povzeto po gradivu Srednje zdravstvene 

šole Ljubljana za predmet psihologija, dostopnem na spletni strani).

Podrobnejši opis delovanja poligrafa je v intervjuju za časopis mladina podala ena od 

dveh slovenskih strokovnjakinj za poligrafijo, dr. Polona Selič, ki je med drugim povedala 

naslednje: 

Inštrument zgolj zapisuje psihofiziološke odzive, ki jih povzročimo z dražljaji - 

vprašanji. Ta so pretežno na besedni ali slikovni ravni. Testi so različni. Znotraj metode 

poznamo več preizkušenih tehnik. Tehnologija je usmerjena k zaznavanju čim manjših 

sprememb v psihofizioloških odzivih. Poligrafska metoda je sestavljena iz pogovora 

pred uporabo testov, uporabe testov z beleženjem psihofizioloških odzivov, prve ocene 

poligramov, pogovora zatem in priprave mnenja ob temeljiti analizi in vrednotenju 

- tudi numeričnem - zabeleženih odzivov. Pri uporabi poligrafske metode, na primer pri 

preiskovanju kaznivega dejanja, se poligrafski preiskovalec seznani z vso razpoložljivo 

dokumentacijo...” /.../ Poligrafsko metodo sestavlja vse, kar se dogaja v poligrafskem 

laboratoriju. Najprej je treba ugotoviti, ali je stranka pripravljena sodelovati prostovoljno 

ali ima morda kakšne medicinske kontraindikacije, ki bi lahko vplivale na izide. /.../ 

Ljudje morajo biti duševno zdravi, brez akutnih bolečin, naspani, siti, v kolikor toliko 

dobri psihofizični kondiciji. Treba je preveriti tudi, kakšen jezik oseba uporablja v 

smislu narečnih posebnosti, ali razume vprašanja in nanje smiselno odgovarja. Vsa 

vprašanja je treba razjasniti pred poligrafskim testiranjem, da ne pride do učinka 

presenečenja. /.../ Napove se, na katere reči bo treba odgovarjati. Skupaj s stranko se 

preverijo namen, morebitni pomisleki, predsodki, nato pa se predstavi vsebina vprašanj. 

/.../ Človeku se razloži, da se bodo spremljali njegovo dihanje, krvni pritisk, srčni utrip in 

elektrodermalna aktivnost … /.../ Vsak test je treba najmanj trikrat ponoviti. Na začetku 

se naredi prilagoditveni stimulativni test. Namenjen je temu, da testiranec vidi, kakšna je 

procedura, kako izpraševalec sprašuje, kako se odgovarja. /.../ Poligrafsko testiranje pa je 

sicer lahko kadarkoli prekinjeno po presoji poligrafskega preiskovalca ali na morebitno 

željo testiranega /.../ (mladina, 2004). 

Pri izdelavi naloge smo pregledali na svetovnem spletu dostopno ureditev v zakonih in 
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drugih aktih posameznih obravnavanih držav, pregledali in prikazali pa smo tudi drugo 

gradivo, predvsem strokovne članke. Posebej je treba opozoriti, da nismo posvečali 

pozornosti drugim oblikam ugotavljanje resnice z mehanskimi sredstvi (npr. aparati 

za odčitavanje tresenje glasu ali obrazne mimike), pač pa smo se omejili na poligraf v 

klasičnem smislu. Ravno tako smo se v nalogi pretežno omejili na uporabo poligrafa v 

kazenskem in predkazenskem postopku, pri čemer smo bili zlasti pozorni na poligrafsko 

testiranje storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki so pogojno na prostosti. 

Poligraf se sicer v številnih državah uporablja v zasebni sferi, zlasti ga uporabljajo zasebni 

detektivi, tudi nekatera podjetja, zavarovalnice ipd., vendar pa to po naši oceni v tem 

trenutku presega namen naloge.

II. POLIGRAF - UREDITEV IN UPORABA V SLOVENIJI

V Republiki Sloveniji Zakon o kazenskem postopku ne vsebuje določb, ki bi se nanašale 

na poligraf. V Zakonu o policiji pa je v 54. členu ( ki se nahaja v IV. poglavju z naslovom 

Zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov) med drugim določeno, da lahko policisti pri 

zbiranju osebnih in drugih podatkov od posameznika pri odkrivanju in preiskovanju 

kaznivega dejanja, z njegovo pisno privolitvijo, uporabijo poligrafsko testiranje.

V večih primerih je bilo moč zaslediti prizadevanje obrambe, da se pri obdolžencu opravi 

preizkus s poligrafom. Iz sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Ips 267/2003 z dne 3. 3. 

2003 med drugim izhaja, da je v našem sistemu uporaba poligrafa s pisno privolitvijo 

osumljenca v predkazenskem postopku dopustna, vendar to ni dokaz, na katerem bi 

smela temeljiti sodba, temveč sredstvo oziroma metoda za izločevanje posameznih 

osumljencev iz kroga domnevnih storilcev (povzeto po spletni strani IUS-INfO). 

Najbolj odmeven primer v zadnjem času pri nas, ki je bil povezan z (možno) uporabo 

poligrafa, je prikazan v sodbi in sklepu Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Kp 1011/2004, 

z dne 3. 2. 2005. V citirani odločbi je bilo med drugim navedeno da “ima poligrafsko 

testiranje svoje meje uporabe, saj temelji na preiskovančevih odzivih samodejnega 

živčnega sistema, ki ni pod kontrolo njegove volje in je zato mogoče šteti poligrafski 

test le za t. i. indicialno metodo. Ker poligraf registrira fiziološke reakcije preiskovanca 

(dihanje, pulz, znojenje itd.), na katere ta tudi takrat, ko se jih zaveda, praviloma ne 

more vplivati, kar je možno primerjati z medicinskimi posegi, preiskovanec ni več subjekt 

ampak objekt postopka. Že izvorno ime samo (lie detector) ga označuje kot instrument 

za odkrivanje laži, ki je v predhodni fazi kazenskega postopka nedvomno pomembno, 
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vendar istočasno zelo kontroverzno pomožno sredstvo v rokah policije, saj ta z njegovo 

pomočjo pridobiva od osumljenca (kljub njegovemu pristanku) podatke proti njegovi 

volji, kar je v direktnem nasprotju z njegovimi pravicami v samem kazenskem postopku. 

Uporaba poligrafa, katerega temeljna funkcija je tako predvsem v hitri izključitvi 

nedolžnih iz kroga osumljenih ali v izključitvi manj od bolj sumljivih potencialnih 

storilcev kaznivih dejanj v prvih fazah kriminalistične obdelave, je tako lahko le 

smerokaz do pridobitve formalnih dokazov in je prav, da v zvezi s kazenskimi postopki 

ostane v izključni domeni policije. Da v dokazne namene izsledkov poligrafiranja v 

kazenskem postopku ni mogoče uporabiti in da poligrafiranja ni mogoče uvrstiti v sam 

procesni postopek na sodišču, pa govori tudi dejstvo, da se pri testiranju že po naravi 

stvari ne uporabljajo procesna pravila o zaslišanju osumljenca, poleg tega pa je pri 

uporabi poligrafa izključena prisotnost zagovornika, samo testiranje pa izvaja oseba, 

ki ni pod kontrolo sodišča” (povzeto po spletni strani IUS-INfO).

III. UREDITEV POLIGRAFSKEGA TESTIRANJA V NEKATERIH 
 DRŽAVAH

Pred konkretnim prikazom ureditev v posameznih državah je treba pojasniti, da na ravni 

Evropske unije ni posebne regulative s področja uporabe poligrafa, ravno tako pa na to 

temo ni zaslediti relevantnih odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice.  

3.1 Belgija

Belgija spada med redke države, kjer se poligrafsko testiranje izvaja v kazenskem in 

predkazenskem postopku. Kot izhaja iz dosegljive literature, pa se v belgijskem 

pravosodnem sistemu rezultat poligrafskega testiranja ne priznava kot sam po sebi 

zadosten dokaz v kazenskem postopku, saj ni popolnoma zanesljiv. Bolj se uporablja 

kot indic oziroma pripomoček za usmerjanje preiskovanja kaznivega dejanja.  

Poligrafija se uporablja predvsem pri preiskovanju kaznivih dejanj z elementi nasilja, 

seksualnih deliktov, požigov, prometa z mamili in carinskih prestopkov. Test se posname 

na videokaseto in traja tri do štiri ure. Po koncu testa poligrafist obravnavano osebo 

seznani z rezultati, če test ne kaže na lažne izpovedbe. Če pa test kaže na lažne izpovedbe, 

se v ponovnem testu, ki poteka ob predhodnem sodelovanju sodnika, obravnavano 

osebo sooči z rezultati. Poligrafsko testiranje se je začelo uporabljati v 80-tih letih 

prejšnjega stoletja po zloglasnih “umorih v Brabantu”. Dandanašnji za njegovo uporabo 

veljajo natančna pravila. Gre za vrsto zaslišanja v smislu določil Zakonika o kazenskem 
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postopku (Code d’Instruction Criminelle), pri čemer morajo biti izpolnjeni vsi pogoji 

glede legalnosti in poštenosti pridobivanja dokazov. Od obravnavane osebe je vedno 

treba pridobiti svobodno in jasno privolitev v testiranje, pri čemer se jo mora poučiti o 

delovanju poligrafa in o zanesljivosti rezultatov. 

Okrožnica kolegija generalnih državnih tožilcev pri apelacijskem1 sodišču z dne 6. maja 

2003 je določila še naslednje obveznosti v zvezi z uporabo poligrafa: 

•formalno izhaja tako zaslišanje iz “112. ter” člena Zakonika o kazenskem postopku, ki 

se nanaša na zbiranje izpovedb z avdiovizualnimi sredstvi; 

•poligrafsko testiranje lahko odredita samo tožilec ali preiskovalni sodnik;

•obravnavana oseba je obveščena o avdiovizualnem snemanju, pri čemer se snema 

celoten potek testiranja in se med dokazno gradivo shranijo tako videoposnetki kot 

tudi gradivo s samega testiranja;

•zaslišanje prek poligrafa je dopustno samo v navzočnosti policijskega poligrafista 

(zvezne kriminalistične policije), sodnik pa se v tem času nahaja v posebnem, za to 

namenjenem prostoru (izven sobe, kjer se odvija poligrafsko testiranje).

Poligrafski testi se uporabijo samo v primeru, če drugi izvedeni dokazi ne nudijo dovolj 

podlage za razsodbo v zadevi; ne nadomestijo navadnega zaslišanja, pač pa prispevajo k 

razjasnitvi dejanskega stanja s tem, da nakazujejo smer preiskovanja (povzeto po spletni 

strani francoske izobraževalne ustanove za pravosodne funkcionarje - Ecole Nationale 

de la Magistrature).

 

Na spletni strani belgijske policije je navedena okrožnica javno dostopna. Iz nje med 

drugim (poleg že zgoraj navedenega) izhaja, da se poligrafsko testiranje kot posebna 

tehnika zaslišanja lahko uporablja tako v predkazenskem kot tudi v kazenskem postopku. 

Če se testiranje opravlja v predkazenskem postopku, ga odredi tožilec, v kazenskem 

postopku pa ga odredi preiskovalni sodnik. Oba imenovana funkcionarja sama 

predlagata določeni osebi testiranje s poligrafom in jo poučita oziroma ji data nekatere 

informacije o okoliščinah v zvezi s testiranjem (lahko pa te informacije osebi da tudi 

policist, ki izvaja testiranje). Osebo se pouči, da se bo vsaka njena izjava lahko uporabila 

kot dokaz na sodišču. Poligrafsko testiranje izvajajo specializirani policijski uradniki 

zvezne kriminalistične policije (police judiciaire), poimensko določeni s strani tožilca 

ali preiskovalnega sodnika. Ti policijski uradniki tudi določijo vprašanja in jih dajo v 

presojo tožilcu oziroma preiskovalnemu sodniku, ki jih lahko preoblikujeta. Rezultati 

poligrafskega testiranja služijo kot usmerjanje preiskave in ne zadostujejo sami po sebi za 

dokazovanje storitve kaznivega dejanja; gre zgolj za dodatno dokazno sredstvo, ki se

1  Apelacijsko sodišče pomeni prizivno oziroma pritožbeno sodišče.
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uporablja samo takrat, ko je to potrebno, in sicer šele, ko z drugimi dokaznimi sredstvi ni 

mogoče pojasniti posameznega primera. Žrtev kaznivih dejanj se, če je le mogoče, na da na 

poligrafsko testiranje. Testiranje se opravi, ko so že znane nekatere okoliščine dejanja, torej 

ni dovoljeno množično testiranje oseb, saj bi to pomenilo praktične težave. Osebo se pred 

testiranjem seznani z vprašanji. V vsakem trenutku lahko testirana oseba prekine testiranje. 

Odklonitev opravljanja testa ne sme imeti nobenih negativnih posledic za osebo, ki naj bi 

ga opravila, enako pa velja tudi za prekinitev testiranja. Testirana oseba mora biti polnoletna 

(izjemoma je lahko stara 15 let), obvladati mora jezik, v katerem poteka testiranje in mora 

biti telesno ter duševno sposobna za opravljanje testa (povzeto po Okrožnici kolegija 

generalnih državnih tožilcev pri apelacijskem sodišču z dne 6. maja 2003). 

Na spletni strani mreže neodvisnih strokovnjakov za temeljne pravice (E.U. Network 

of Independent Experts on Fundamental Rights) je bilo v letu 2003 za Belgijo v zvezi z 

uporabo poligrafa in pravico do obrambe navedeno naslednje: 

Kasacijsko75 sodišče je v konkretnem primeru ocenilo, da niso podane kršitve kazenskega 

postopka, čeprav vlagateljica izrednega pravnega sredstva, kljub lastni želji, v kazenskem 

postopku ni mogla opraviti poligrafskega testiranja, ni pa tudi smela biti navzoča pri 

tem, ko je poligrafsko testiranje opravljala oseba, ki je zoper njo podala prijavo. Sodišče 

je ocenilo, da so od trenutka, ko je lahko podatkom, zbranim s poligrafom, vlagateljica 

izrednega pravnega sredstva v postopku oporekala, izpolnjeni pogoji za to, da se ti 

podatki štejejo kot dopustna oblika dokaza v kazenskem postopku, enakovrednem za 

obe strani. Pritožnica, obtožena za umor, namreč ni bila sposobna, da opravi poligrafsko 

testiranje, ni pa tudi smela biti navzoča pri tem, ko ga je opravljala oseba, ki je zoper njo 

podala prijavo, saj tega splošna pravila poligrafskega testiranja ne dopuščajo. 

3.2 Francija

Iz pregleda francoske zakonodaje in iz odgovora, ki so nam ga posredovale službe 

francoskega Senata, lahko ugotovimo, da se poligrafsko testiranje v tej državi ne uporablja 

niti v kazenskem niti v predkazenskem postopku.  

3.3 Združeno kraljestvo 

Iz dosegljivega gradiva, še zlasti iz pregleda zakonodaje, izhaja, da se poligraf v Združenem 

kraljestvu ne uporablja v kazenskem postopku. Leta 2004 je član Lordske zbornice Earl

67  Gre za belgijsko vrhovno sodišče.
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 howe zastavil vprašanje vladi, ali ima v načrtu uvedbo poligrafskega testiranja z dokazno 

vrednostjo v kazenski postopek. Odgovor vlade je bil, da tega ne načrtuje. Sodišča, ki so 

pristojna za ocenjevanje dokazov v postopku, pa so glede na odgovor vlade zavzela načelno 

stališče, da niso dopustni dokazi v obliki mehanskih, kemičnih testiranj ali testiranj prič s 

pomočjo hipnoze v kazenskem postopku (povzeto po spletni strani Lordske zbornice). 

Iz dosegljivih podatkov in iz pregleda zakonodaje tudi ni mogoče zatrdno ugotoviti, ali 

policija v predkazenskem postopku uporablja poligraf v klasični obliki, res pa je, da že 

od leta 2003 razmišlja o uporabi posebnega, v Združenem kraljestvu izdelanega sistema 

preverjanja mimike obraza (Silent Talker), iz česar naj bi bilo z veliko mero zanesljivosti 

razvidno, ali določena oseba govori resnico. Na spletnih straneh policijskih uprav ni najti 

nobenih zanesljivih podatkov niti o uporabi poligrafa v klasičnem smislu niti o dejanski 

uporagbi drugih mehaničnih sredstev za ugotavljanje resničnosti izpovedb (deloma 

povzeto po spletni strani Police consider lie detector tests). 

Pač pa v Združenem kraljestvu izvajajo poligrafska testiranja zasebna podjetja, in 

sicer na zahtevo strank - zasebnikov. Kot primer navajamo podjetje Nationwide 

Investigation Group, ki med drugimi aktivnostmi oglašuje tudi poligrafsko testiranje. 

Na spletni strani podjetja je navedeno, da spada med redka podjetja v tej državi, ki 

izvajajo poligrafska testiranja. Uporaba poligrafskega testiranja naj bi naraščala. Lahko 

se uporablja na večih področjih, npr: preverjanje prosilcev za zaposlitev, preiskovanje 

tatvin in goljufij v podjetjih, preverjanje zakonske nezvestobe in potrditev nedolžnosti 

v določenih okoliščinah. Rezultatski poligrafskega testiranja ne morejo dokazati krivde 

na sodišču, vendar pa se rezultati često uporabljajo kot dokaz nedolžnosti v različnih 

okoliščinah in torej kot sredstvo za odvrnitev suma (povzeto po spletni strani Nationwide  

Investigations Group).        

Združeno kraljestvo je posvetilo precejšnjo pozornost obravnavanju storilcev kaznivih 

dejanj zoper spolno nedotakljuvost, ki so pogojno odpuščeni s prestajanja kazni. 

Profesor Lars madsen z univerze Newcastle-upon-Tyne je leta 2002 opravil študijo, iz 

katere izvirajo nekateri zanimivi rezultati. Po ugotovitvah študije je namreč poligrafsko 

testiranje lahko koristen pripomoček tako pri zdravljenju kot tudi pri nadziranju storilcev 

takih kaznivih dejanj. Prvo poligrafsko testiranje je pokazalo, da se število primerov 

rizičnega obnašanja sicer ni bistveno zmanjšalo, in sicer kljub temu, da so obravnavane 

osebe vedele, da bodo poligrafsko testirane. Pri večini je poligraf pokazal, da lažejo. med 

drugim testiranjem pa je bilo število primerov rizičnega obnašanja že precej manjše, 

šlo pa je tudi za lažje primere rizičnega obnašanja. To bi lahko pomenilo, da poligraf 

deluje preventivno v smislu nadaljnjega rizičnega obnašanja (povzeto po spletni strani 

National Forensic Mental Health R&D Programme). Na drugi strani pa je profesor Ray 
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Bull z univerze v Leicestru, sicer predsednik delovne skupine za oceno primernosti 

uporabe poligrafa v vsakdanjem življenju pri Britanskem združenju psihologov, v zvezi 

z zgoraj navedeno študijo oziroma pilotskim projektom izrazil  zadržanost do uporabe 

poligrafa v Združenem kraljestvu, saj njegova zanesljivost ni zadosti visoka. med drugim 

je opozoril tudi na številne načine zavajanja poligrafa s strani osumljencev. Povedal je, 

da se poligrafsko testiranje ne uporablja pri preiskovanju kaznivih dejanj v Združenem 

kraljestvu, se pa uporablja v nekaterih drugih državah, in sicer so to: Belgija, Kanada, 

Izrael, Japonska, Turčija, Singapur, Južna Koreja, mehika, Pakistan, filipini, Tajvan, Tajska 

in ZDA. Rezultati testiranj v pilotskem projektu se, kot navaja profesor Bull, zde vprašljivi. 

Pomemben razlog tiči v majhnem številu oseb, ki so bile voljne sodelovati pri poligrafskem 

testiranju. Vprašljivo je, kaj storiti v primeru odklonitve testiranja oziroma ali je prav, da se 

storilca v tem primeru ne izpusti pogojno na prostost. Tako odklonitev kot tudi negativni 

rezultat testa (laž) imata lahko za storilca negativne posledice. Profesor Bull meni, da 

bi bilo treba opraviti še natančnejše raziskave o tem, ali poligrafsko testiranje dejansko 

pripomore k preprečevanju rizičnega obnašanja storilcev kaznivih dejanj (povzeto po 

spletni strani Barrister Magazine).

V Združenem kraljestvu je v pripravi osnutek zakona o ravnanju s storilci kaznivih dejanj 

in o izrekanju kazni (Management of Offenders and Sentencing Bill), v okviru katerega 

je vlada predvidela tudi uporabo poligrafskega testiranja za storilce kaznivih dejanj, ki 

so pogojno na svobodi. Iz presoje učinkov predpisa (Regulatory Impact Assessment) 

britanskega notranjega ministrstva (Home Office) v zvezi z osnutkom zakona je razvidno, 

da naj bi obvezno poligrafsko testirali nekatere storilce kaznivih dejanj zoper spolno 

nedokljivost, ki so bili obsojeni na 12 mesecev zapora ali več in ki so bili pogojno izpuščeni 

na prostost, s testiranjem pa naj bi se izboljšalo ravnanje s temi storilci in se jih ustrezneje 

zdravilo. Tovrstni storilci so sicer v povprečju manjkrat ponovno obsojeni za istovrstna 

kazniva dejanja, vendar pa med njihovimi žrtvami zavlada razburjenje in prestrašenost, če 

pride do takega primera. Zaenkrat poteka pilotski projekt s prostovoljnim testiranjem, z 

zakonom pa bo poligrafsko testiranje obvezno in se bodo z njim pridobivale informacije, 

ki bodo omogočale bolj kvalitetno ravnanje z obsojenci, med drugim bo od tega tudi 

odvisen pogojni odpust. Obsojence naj bi se spodbudilo k večji odkritosti, kar naj bi v 

končni posledici pomagalo tudi njim samim. Določene manjše neprijetnosti pri izvajanju 

testa za storilca so po mnenju ministrstva opravičljive zaradi širšega družbenega interesa. 

Pridobljeni podatki se ne bodo smeli uporabljati kot dokazi v novih kazenskih postopkih 

zoper obsojenca (povzeto po spletni strani Home Office).    
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3.4 Latvija

Pri izdelavi naloge smo upoštevali željo v naročilu, da prikažemo podatke o uporabi 

poligrafskega testiranja še v drugih državah, poleg izrecno naštetih. Pri iskanju podatkov 

smo našli podatke za Latvijo, kjer se uporablja poligrafsko testiranje od leta 1998, 

njegovi rezultati pa služijo kot dokaz v kazenskem in civilnem postopku ter jih priznava 

tudi vrhovno sodišče te države. V kazenskem postopku se lahko poligrafsko testirajo 

obdolženci, oškodovanci in priče, v civilnem postopku pa stranke in priče. S pomočjo 

poligrafa se ugotavlja, na primer, tudi posebno vedenje storilca o dejanju (kolikšna je 

bila vrednost ukradenega denarja, kje se nahaja truplo ipd.). Poligrafsko testiranje je 

vsebinsko združeno s psihološkim preiskovanjem obdolženca (povzeto po spletni strani 

Polygraph Examinations). 

3.5 Zvezna republika Nemčija

Nemško Zvezno vrhovno sodišče (BGh) že leta 1954 presodilo, da je uporaba poligrafa 

v kazenskem postopku nedovoljena, in sicer tudi v primeru privolitve obdolženca. Isto 

sodišče pa je s sodbo z dne 17. 12. 1998 (1 StR 156/98), presodilo, da v primeru svobodne 

odločitve obdolženca za poligrafiranje sicer ne gre niti za kršitev ustavnih načel, niti 

za kršitev kazenskega postopka; kljub temu pa poligrafska preiskava z uporabo testa 

kontrolnih vprašanj2 in testa vedenja o dejanju3 (slednje na vsak način velja za fazo glavne 

obravnave) vodi do popolnoma neprimernega dokaznega sredstva (völlig ungeeigneten 

Beweismittel), ki ga je treba zavrniti. Načelnemu stališču BGh o uporabi poligrafa v 

kazenskem postopku je s sklepom z dne 24. 6. 2003 (VI ZR 327/02) to sodišče sledilo tudi 

na civilnem področju, saj: “Če je neko dokazno sredstvo, zaradi dejanskih, znanstveno 

2 Postopek testa kontrolnih vprašanj poteka tako, da se tri vprašanja (od desetih) nanašajo neposredno na dejanje 

(Ali ste ukradli uro?), tri ali štiri vprašanja služijo kot kontrolna oz. primerjalna vprašanja, druga vprašanja pa so 

nevtralna. Kontrolna vprašanja se ne nanašajo na obravnavano dejanje, njihova vsebina pa se mora nanašati na 

podobna, prav tako obremenjujoča dejanja, ki so se zgodila pred obravnavanim dejanjem (Ali ste med šolanjem 

odtujili karkoli vrednega?). Ovrednotijo se le vprašanja, ki se nanašajo na obravnavano dejanje in kontrolna vprašanja 

(povzeto po marinko, 2004).

3  Postopek testa vedenja o dejanju poteka tako, da se ponudijo podatki, ki so relevantni za obravnavano dejanje: 

postavi se pet ali šest vprašanj, ki se nanašajo na obravnavano dejanje, in vnaprej šest odgovorov, med katerimi je 

eden, ki odgovarja ugotovitvam preiskave obravnavanega dejanja (Kje je ukradena ura?; v omari; na knjižni polici 

itd). Tak postopek zahteva, da obdolženi vnaprej ne ve, kakšne posameznosti iz dejanja bodo predmet spraševanja, 

saj sicer lahko pričakujemo enake reakcije kot pri nedolžni osebi (povzeto po marinko, 2004).
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dokazanih osnov, neprimerno za dokazovanje v kazenskem postopku, velja enako za 

dokazovanje v civilnem postopku” (povzeto in prirejeno po marinko, 2004).

Iz navedene sodbe Zveznega vrhovnega sodišča pa ni razvidno, ali je uporaba poligrafa 

dovoljeno dokazno sredstvo, če gre za test vedenja o dejanju, vendar pa pred glavno 

obravnavo, torej v fazi preiskave, ko obdolžencu morda še niso znana vsaj dejstva v zvezi 

s primerom. V tem pogledu sodišče ni zavzelo trdnega stališča in bi se torej po našem 

mnenju lahko štelo, da se poligraf v kazenskem postopku vendarle uporablja, vendar v 

omejenem obsegu. Iz dosegljivih podatkov, zlasti iz pregleda spletnih strani policijskih 

uprav, pa je kljub vsemu mogoče zaključiti, da se poligraf kot dokaz v kazenskem 

postopku praktično ne uporablja. Dvom v rezultate testa vedenja o dejanju je namreč 

podan tudi zaradi podatkov, ki so obdolžencu lahko znani iz poročanja medijev, iz 

informacij, ki mu jih da zagovornik, in iz podatkov v obtožnem aktu. Na podlagi vseh 

tako pridobljenih informacij lahko krivi ali nedolžni obdolženec reagirata podobno, 

kar postavlja zanesljivost poligrafskega testiranja pod vprašaj že v zgodnejših fazah 

kazenskega postopka (povzeto po spletni strani Lexetuis).   

Iz dosegljivih podatkov ni mogoče zanesljivo ugotoviti, v kolikšni meri policija uporablja 

poligrafsko testiranje v predkazenskem postopku; v zakonodaji ni v zvezi s tem nobenega 

podatka. V vsakem primeru pa rezultati takega testiranja, tudi kolikor se izvaja, nimajo 

posebne dokazne vrednosti. 

Inštitut za raziskovanje prevencije in upravljanje varnosti (Institut für Präventionsforschung 

und Sicherheitsmanagement) meni, da je preventivna vrednost uporabe poligrafa 

v preiskovalnem postopku zanemarljiva, in sicer zaradi velike možnosti preslepitve 

poligrafa, kar se je v praksi tudi že večkrat izkazalo. Postopka za preslepitev poligrafa 

se je po mnenju inštituta mogoče naučiti v enem dnevu. Poligraf tudi ni primeren kot 

sredstvo za iskanje resnice. Inštitut celo meni, da bi obvezna uporaba poligrafa lahko 

delovala kriminogeno, saj bi kriminalci, usposobljeni za preslepitev poligrafa, z njegovo 

pomočjo dokazovali svojo domnevno nedolžnost  (povzeto po spletni strani Inštituta za 

raziskovanje prevencije in upravljanje varnosti).

3.6 Združene države Amerike

Podatke za to državo smo v veliki meri povzeli po spletni strani Ameriškega poligrafskega 

združenja (American Polygraph Association), ki združuje okoli 2500 članov in med 

drugim določa standarde delovanja na področju poligrafskega testiranja ter skrbi za 

raziskovalno dejavnost.
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V primeru “ZDA proti Schefferju” iz leta 1998 je ameriško Vrhovno sodišče prepustilo 

jurisdikcijam posameznih zveznih držav, da se odločijo, ali rezultate poligrafskega testiranja 

štejejo kot dokaz v kazenskem postopku (povzeto po spletni strani Wikipedia).

med predpisi, ki se nanašajo na poligrafsko testiranje v tej državi, je, zgolj zaradi zanimivosti, 

primerno omeniti Zakon o zaščiti delojemalcev pred poligrafskim testiranjem (Employee 

Polygraph Protection Act) iz leta 1988, ki, z nekaterimi izjemami, izrecno prepoveduje 

delojemalcu s področja trgovine ali proizvodnje za trgovino, da od sedanjega ali bodočega 

delojemalca zahteva opravljanje poligrafskega testiranja, zavrnitev testiranja pa ne sme 

imeti nobenih posledic. Ta zakon ne velja za uslužbence v upravi na zveznem, državnem 

in lokalnem nivoju (tudi v policiji, popravnih domovih in v šolskem sistemu.

V zvezi s poligrafskim testiranjem že obsojenih storilcev kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost je pomembna odločba Zveznega apelacijskega sodišča za 3. okrožje 

(United States Court of Appeals for the Third Circuit), s katero je potrjena odločitev 

nižjega sodišča, da se obsojencu za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost med 

pogojnim odpustom odredi obvezno občasno poligrafsko testiranje. Svojo odločitev 

je sodišče utemeljilo s tem, da je tak ukrep v interesu tako skupnosti kot tudi samega 

obsojenca (rehabilitacija). Obsojenec pa se kljub obveznosti poligrafskega testiranja 

lahko sklicuje na t. i. 5. amandma, torej na pravico zoper samoobtožbo, in ne odgovarja 

na vprašanja, ki bi ga obremenila (povzeto po spletni strani Law.com).   

Iz odgovorov na vprašanja v zvezi s poligrafskim testiranjem, ki jih je na spletni strani 

objavila Jeralyn E. merritt iz ameriškega združenja zagovornikov v kazenskem postopku 

(National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL)), med drugim izhaja, da 

je rezultat poligrafskega testiranja kot dokaz v kazenskem postopku dopusten samo v 

nekaterih ameriških zveznih državah, in sicer tudi v primeru, ko obdolženec sam naroči 

izvedbo poligrafskega testiranja. Na primer, v državi Texas rezultata poligrafskega 

testiranja ni mogoče predložiti kot dokaz v kazenskem postopku. Nekatera zvezna 

sodišča in sodišča posameznih držav ne priznavajo rezultatov poligrafskega testiranja, 

ker ni konzenza o njihovi zanesljivosti. Znanost je izredno polarizirana v tem pogledu; 

en del trdi, da je poligrafski test zelo zanesljiv, drugi del znanstvene javnosti pa celo trdi, 

da je točnost rezultatov samo malo boljša, kot če bi metali kovanec, torej 50 %. Vsekakor 

pa več kot 20 ameriških držav priznava veljavnost poligrafskega testiranja kot dokaz pod 

določenimi pogoji, kot so, na primer, sporazum med strankami. Na zveznih sodiščih, 

ki imajo oddelke v posameznih okrožjih in zveznih državah, je rezultat poligrafskega 

testiranja v večini primerov dopuščen kot dokaz - bodisi po odločitvi sodnika bodisi po 
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dogovoru strank. Tudi na zveznih sodiščih, katerih oddelki se nahajajo v državi Texas, 

je dovoljeno predložiti rezultat poligrafskega testiranja kot dokaz. Sicer pa je vrhovno 

sodišče (Supreme court) odločilo, da se v primeru, če posamezna država ali sodna oblast 

prepove uporabo poligrafa kot dokaz, s tem ne krši odbolženčeva pravica do obrambe. 

Prepoved uporabe poligrafa je namreč usmerjena k izključevanju nezanesljivih dokazov.  

V praksi tožilci v nekaterih primerih zahtevajo, da posameznik opravi poligrafsko 

testiranje zaradi okrepitve svoje verzije dejanskega stanja v pogajanjih med strankama 

(plea-bargain). Tožilci tudi predlagajo poligrafsko testiranje za preverjanje verodostojnosti 

prič. Po drugi strani pa tudi odvetniki pogosto pred uradnim poligrafskim testiranjem 

sodišča preskrbijo svojemu klientu predhodno poligrafsko testiranje; če so rezultati 

zanj ugodni, lažje privolijo v uradno poligrafsko testiranje (povzeto po spletni strani  

Lawyers.com). 

Na spletni strani Ameriškega poligrafskega združenja se nahajajo tudi povzetki s 

poligrafskim testiranjem povezanih sodnih odločb po posameznih zveznih državah. 

Kot primer naj navedemo zvezno državo Washington, ki spada med tiste države, kjer se 

rezultati poligrafskega testiranja ob soglasju strank štejejo kot dokazi v sodnih postopkih. 

Pri ukrepu, imenovanem Community placement,4 se izvaja tudi poligrafsko testiranje. 

Z njim se preverja, ali storilec kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost izpolnjuje 

zahteve oziroma ali je pri njem podan določen napredek. Izrecno pa je sodišče opozorilo, 

da se s poligrafskim testiranjem ne sme iskati dokazov za druga kazniva dejanja. 

V zvezni državi Virginia je poligrafsko testiranje nedopustno kot dokaz na sodišču, je pa 

primerno sredstvo za nadzor nad storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v 

primeru že izrečene pogojne obsodbe. 

Tudi v zvezni državi Oregon je poligrafsko testiranje nedopusten dokaz, vendar je v 

določenih okoliščinah njegova uporaba v postopku “neškodljiva napaka”. Se pa lahko 

zahteva poligrafsko testiranje kot pogoj za izrek pogojne obsodbe. Podobno velja za 

možnost pogojne odpustitve kazni v Arizoni. 

V nekaterih zveznih državah imajo tudi objavljene standarde in smernice za klinično 

poligrafsko testiranje storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Gre za obliko 

dela s tovrstnimi storilci po izpustitvi na prostost po deloma prestani kazni. Kot primer 

naj navedemo zvezno državo Indiano, kjer se na spletni strani poligrafskega združenja 

(Indiana Polygraph Association) nahajajo navedeni standardi in smernice (Standards 

and Guidelines for Clinical Polygraph Examinations of Sex Offenders).

 
4  Ukrep pomeni vključitev obsojenca v civilno okolje po prestani zaporni kazni, in sicer to obdobje obvezno traja 

eno ali dve leti ob določenih omejitvah; v bistvu gre za ukrep, podoben pogojnemu odpustu.
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V zvezni državi florida je poligrafsko testiranje dovoljen dokaz po dogovoru obeh strani

v postopku. V isti državi je višje sodišče potrdilo pravilnost ravnanja nižjega sodišča, ki 

je odredilo letno poligrafsko testiranje pogojno obsojenemu storilcu kaznivega dejanja 

zoper spolno nedotakljivost. S poligrafskim testiranjem se dobi vpogled v celotno 

seksualno zgodovino obsojenca, v njegove deviantne fantazije in zunanje obnašanje 

(npr. dostopanje do žrtev). Obsojenec se mora odpovedati zaupnosti podatkov, da bi 

lahko terapevt (treatment provider) in na drugi strani uradnik za nadzorovanje pogojne 

obsodbe (probation officer) oziroma uradnik za nadzor pogojnega odpusta (parole 

officer), pa tudi drugi (npr. družina, cerkev) stalno imeli dovolj informacij in bi obsojencu 

to pomagalo pri samoobvladovanju. Poligrafsko testiranje ponavadi izvajajo poligrafisti, 

ki so usposobljeni prav za teste seksualnih deliktov, plačati pa ga mora sam obsojenec. Na 

podlagi rezultatov poligrafskega testiranja sodišče sprejema nadaljnje ukrepe, lahko pa 

tudi prekliče pogojno obsodbo oziroma pogojni odpust. med tehničnimi smernicami za 

izvajanje takega poligrafskega testiranja naj navedemo dve zahtevi: da mora posamezno 

testiranje trajati vsaj 90 minut in da mora biti v celoti posneto, bodisi slikovno ali pa vsaj 

zvočno. 

Tudi druge ameriške zvezne države imajo vsaka svoje posebnosti glede uporabe poligrafa. 

Pomembno je še omeniti, da ima pomembno vlogo porota, ki jo mora sodišče v primeru 

izvajanja dokaza s poligrafom poučiti, da poligrafsko testiranje pokaže samo to, ali je bil 

odbolženec v času testiranja iskren, v njenih rokah pa je, da dejansko odloča o krivdi.   

IV. ZAKLJUČEK

Kot izhaja iz naloge, uporaba poligrafskega testiranja odpira številne dileme. Rezultati 

takega testiranja se redko uporabljajo, še posebej v kazenskem, ponekod pa tudi v 

predkazenskem postopku. Obstaja veliko pomislekov in argumentov, ki postavljajo 

zanesljivost takega testiranja pod vprašaj. med pomembnimi pomisleki je tudi možnost 

preslepitve poligrafa. Razlikujejo se tudi mnenja o preventivni vrednosti poligrafskega 

testiranja. Pretežno se ne vrednoti kot dokaz, pač pa samo kot indic in orientacija za 

nadaljnje raziskovanje. V večini primerov velja, da je treba za poligrafsko testiranje dati 

privolitev in se torej nikogar ne more prisiliti v testiranje. 

V Belgiji se poligrafsko testiranje uporablja tako v kazenskem kot tudi v predkazenskem 

postopku, vendar pa se rezultat testiranja ne priznava kot sam po sebi zadosten dokaz, saj 

ni popolnoma zanesljiv. Bolj se uporablja kot indic oziroma pripomoček za usmerjanje 

preiskovanja kaznivega dejanja. Podobno, celo še v večji meri, se poligraf uporablja 

v sodnih postopkih v Latviji. Nemčija in francija sta glede uporabe poligrafskega 
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testiranja v kazenskem in predkazenskem postopku bolj zadržani; v Nemčiji se rezultati 

poligrafskega testiranja štejejo kot neprimerno dokazno sredstvo, v franciji pa ga sploh 

ne izvajanjo. 

V zvezi s testiranjem storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je v nalogi 

prikazana bogata praksa v Združenih državah Amerike, pa tudi osnutek zakona, ki bo 

urejal to področje v Združenem kraljestvu. Pri drugih obravnavanih državah nismo 

zasledili tovrstnih razmišljanj.

Odnos do poligrafskega testiranja je v primerjavi z obravnavanimi evropskimi državami 

precej drugačen v Združenih državah Amerike. Široko ga izvajajo na številnih področjih, 

čeprav različno po posameznih zveznih državah. Edina med obravnavanimi državami 

ima tudi posebne zakone prav na temo poligrafskega testiranja; v zakonodajnih bazah 

drugih obravnavanih evropskih držav poligrafsko testiranje sploh ni omenjeno.   
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OMeJITeV VSTOPA MLAdOLeTNIKOV V LOKALe IN 

dOSTOPA dO ALKOHOLNIH PIJAČ* 

I. UVOD 

V Evropi je poraba alkohola na prebivalca dvakrat večja od svetovnega povprečja1.  

V letu 2002 je zaradi dejavnikov povezanih z alkoholom v Evropi umrlo okoli 600 000 

oseb, kar predstavlja 6,3 % prezgodnjih smrti v regiji. Več kot 63 000 teh oseb je bilo starih 

med 15 in 29 let. Poleg smrti pa alkoholu pripisujejo še 10,8 % vseh bolezni in invalidnosti. 

To postavlja alkohol na tretje mesto med dejavniki, ki povzročajo smrt in invalidnost. 

Večina smrti je povezana z namernimi ali nenamernimi poškodbami.

Globalizacija medijev in trga pri mladih oblikuje percepcijo okolja, usmerja njihove 

odločitve in vedenje. mladi imajo danes več različnih možnosti zabave in razpoložljivih 

finančnih sredstev, hkrati pa so izpostavljeni agresivnim marketinškim pristopom tudi 

na področju alkohola.

Glavni trendi v pivskem vedenju mladih so večje eksperimentiranje z alkoholom in 

večji obseg visoko tveganih oblik pivskega vedenja (npr. t.i. binge-drinking - verižno 

popivanje oz. opijanje) ter mešanje alkohola z drugimi psiho-aktivnimi substancami. 

Obstajajo močne korelacije med visoko tveganimi oblikami pivskega vedenja, nasiljem, 

nezaščitenimi spolnimi odnosi, prometnimi in drugimi nesrečami, trajnimi invalidnostmi 

in smrtjo. Zdravstveni, socialni in ekonomski stroški, ki so posledica rabe alkohola

 med mladimi, so v veliko breme družbi2. Posebno pozornost velja nameniti alkoholnim 

pijačam, ki so načrtno oblikovane za mlajšo populacijo. V celotni Evropi poraba teh 

* Blažič Janez, mag. Pristavec-Đogić Mojca; pripravljeno 10.2.2006, objavljeno 14.2.2006

1  Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da odrasli v Evropi v povprečju popijejo 12,1 l čistega alkohola na leto, 

svetovno povprečje pa je okoli 5,8 l na odraslo osebo (15+). V Sloveniji je bila v letu 2003 registrirana povprečna 

poraba alkohola na odraslega prebivalca 12,3 l čistega alkohola oz. 10,1 l na celotni populaciji. Iz leta 1994 obstaja 

ocena tudi o neregistrirani porabi alkohola v Sloveniji, ki znaša 7-8 l na prebivalca. 

2  Ocenjeni stroški začasne odsotnosti z dela, hospitalizacij in prezgodnje smrti (bolezni poškodbe, nesreče...) zaradi alkohola 

so  leta 2002 znašali v Sloveniji 16,5 milijarde SIT. Ekonomsko breme, ki ga prenašajo posameznik, družina in družba, dosega 

po ocenah strokovnjakov od tri do pet odstotkov bruto domačega proizvoda (vir: Inštitut RS za varovanje zdravja).
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alkoholnih pijač imenovanih alco-pops3 strmo narašča. francija in Nemčija sta se zato npr. 

že odločili za povišanje davkov na predhodno mešane alkoholne pijače. 

mladostniki stari med 11-15 let vedno pogosteje posegajo po alkoholu. Zato se oblasti 

zavedajo, da so na tem področju potrebni ustrezni koraki, ki bi zmanjšali porabo alkohola 

(s poudarkom na mladih) ter s tem tudi škodo, ki jo pretirana raba alkohola povzroča 

(povzeto po spletnih straneh Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije).

V nalogi smo pripravili primerjalnopravni pregled zakonodaj, ki urejajo vstop 

mladoletnikom v lokale, kjer se točijo alkoholne pijače, ter ureditev oziroma preprečevanje 

pitja alkohola mladoletnikov na javnih krajih. Prikazana je ureditev področja omejevanja 

dostopa mladoletnikov do alkoholnih pijač in posebej njihovega vstopanja v lokale, v 

katerih se toči alkoholna pijača, in sicer za naslednje države: finska, francija, Irska, Španija 

in Zvezna republika Nemčija. 

Pri izdelavi naloge smo pregledali na svetovnem spletu dostopno ureditev v zakonih 

in drugih aktih posameznih obravnavanih držav, pregledali in predstavili pa smo tudi 

drugo gradivo, predvsem strokovne članke. Pri tem smo proučili temeljne značilnosti 

alkoholne politike tako v Evropi kot tudi v posameznih državah, kajti podatki o tem so 

neločljivo povezani z restriktivnostjo ukrepov za zaščito mladoletnikov.

II. ALKOHOLNA POLITIKA NA PODROČJU MLADIH V EVROPI

2.1. Ukrepi in priporočila Evropske unije in Svetovne
 zdravstvene organizacije

Raziskave glede učinkov omejevanja dostopnosti do alkoholnih pijač kažejo na 

neposredno povezavo med zmanjšanjem porabe alkohola in posledično škode, ki 

jo povzroča pretirana raba alkohola. Stroški takšnega omejevanja so v primerjavi 

s stroški, ki jih povzroča alkohol, nizki (prikaz v tabeli 2). Eden osnovnih ciljev 

zavezujočih, pa tudi zgolj priporočilnih aktov Evropske unije (EU) in Svetovne 

zdravstvene organizacije (SZO), ki obravnavajo alkoholno politiko v Evropi, je 

3  Industrijsko pripravljena mešanica žgane pijače in sadnih sokov, ki s sladkim okusom zakrijejo pekoč občutek 

alkohola. Pri tem proizvodu uporabljajo proizvajalci tudi posebne oblikovalske pristope, ki pijačo že na pogled 

naredijo privlačno za ciljno populacijo - mlade (zato imenovano tudi designer drink).
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zmanjšanje obsega pitja predvsem med mladimi in odlog prvega uživanja alkoholnih 

pijač na kasnejše obdobje ter s tem zmanjšanje vpliva alkohola na zdravje, socialno 

varnost in ekonomski razvoj (povzeto po spletni strani EU).

Evropska komisija je v svojem priporočilu glede pitja alkohola med mladimi, posebej 

otroki in najstniki4, leta 2001 zapisala ukrepe, ki zmanjšujejo škodo, ki jo alkohol povzroča 

med mladimi. cilj priporočila je opozoriti družbo na nevarnosti zlorabe alkohola med 

mladimi. Ukrepi so usmerjeni predvsem k proizvajalcem in prodajalcem alkoholnih 

pijač ter staršem. S tem želi Evropska unija spodbuditi skupen pristop k problemu pitja 

alkoholnih pijač med mladimi. 

Politike EU na področju alkohola niso zgolj rezultat pogajanj med državami članicami, 

pač pa Unija s svojimi institucijami sama igra pomembno vlogo pri njihovem 

oblikovanju. Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov sicer večinoma 

deluje prek priporočil in mnenj glede posameznih problematik, saj zakonodaja, na kateri 

temeljijo njegove aktivnosti, omejuje njegove pristojnosti predvsem na spodbujanje 

nadnacionalnega sodelovanja. Išče pa alternativne oblike, ki bi mu omogočale večji vpliv. 

Te oblike so predvsem akumuliranje znanja, podpora interesnim skupinam, oblikovanje 

javnega mnenja in oblikovanja praktične/uporabne pristojnosti (povzeto po spletni 

strani EU).  

Ukrepi, ki jih za dosego tega cilja priporočata tako Svetovna zdravstvena organizacija 

kot tudi Evropska unija, so:

•učinkovitejši nadzor na izvajanjem določil zakona glede časovnih omejitev prodaje in 

ponujanja alkoholnih pijač, 

•določanje gostote oz. številčnosti prodajaln alkoholnih pijač,

•učinkovitejši nadzor nad omejevanjem prodaje alkoholnih pijač na z zakonom 

določenih krajih,

•nadzor nad izvajanjem določil zakona, ki predpisujejo spodnjo starostno mejo za 

nakup alkoholnih pijač,

•izvajanje sankcij za kršitelje.

Odnos posameznika do alkohola se le redko spremeni, če se ne spremeni tudi odnos 

njegove okolice. med najučinkovitejšimi ukrepi na tem področju sta nadzor nad 

izvajanjem predpisov, ki določajo ponujanje alkoholnih pijač, in uvajanje zakonske

4  2001/458/ES z dne 5. junija 2001
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odgovornosti strežnega osebja ter lastnikov lokalov. 

Pri spreminjanju okolja in s tem tudi pivskih vzorcev gre za dolgotrajen proces. Kratkoročni 

učinki so ponavadi vidni kot posledica cenovnih ukrepov ali večjih reform v alkoholni 

politiki, dolgoročni učinki pa so posledica sprememb v življenjskem stilu (povzeto po 

spletnih straneh SZO in EU).

Podatki raziskave ESPAD 2003 (The European School Survey Project on Alcohol and 

Drugs) o rabi alkohola in drugih drog med mladostniki starimi 15 in 16 let v evropskih 

državah, ki jo za Slovenijo vsake štiri leta izvajajo na Inštitutu Republike Slovenije za 

varovanje zdravja, je pokazala zaskrbljujoče podatke o pivskem vedenju slovenskih 

mladostnikov. Odstotek mladih, ki še nikoli niso pili, se je v letih 1995-2003 zmanjšal s 

13,1 % na 8,3 % (8,7 % - 1999). Ob tem pa se je v istem obdobju povečal delež takih, ki 

redno pijejo, s 14,1 % na 25,2 % (23,1 % - 1999). Delež mladih, ki se redno opijajo, pa se je 

povečal s 3,5 % v letu 1995 na 9 % v letu 2003 (povzeto po spletni strani IVZ).

Svetovna zdravstvena organizacija v svoji Deklaraciji o mladih in alkoholu iz leta 2001 

poziva države članice, da spodbujajo učinkovito alkoholno politiko, ki se nanaša na 

mlade, na štirih področjih: zagotavljanju varnosti, spodbujanju izobraževanja, podpori 

v okolju in zmanjšanju škode.

Na svoji 51. skupščini septembra 1998 je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela 

dokument, imenovan Zdravje za vse v 21. stoletju, v katerem si med drugim do leta 2015 

zastavlja cilj občutnega zmanjšanja škodljivih vplivov snovi, ki povzročajo odvisnost 

(tobak, alkohol in psiho-aktivne droge).

Ta cilj je bil tudi izhodišče za oblikovanje Evropskega akcijskega načrta za boj proti 

alkoholu  (2000-2005), ki ga je Regionalni urad SZO za Evropo sprejel septembra 1999 

v firencah. Le-ta je državam v Evropi zadal nalogo, da do leta 2005 zmanjšajo število 

mladoletnikov, ki uživajo alkohol.

 Priporočeni ukrepi so vključevali:

•pripravo politike obdavčitve, ki zagotavlja visoko realno ceno alkohola in ki temelji na 

volumenskem odstotku alkohola (npr. višji davki na alkoholne pijače z višjo vsebnostjo 

alkohola), ter zagotavljanje brezalkoholnih pijač po dostopnih cenah;

•uporabo davkov na alkohol za financiranje aktivnosti na področju nadzora porabe 

alkohola, vključno z zdravstveno vzgojo in raziskavami ter podporo zdravstvenim 

službam, tako na lokalni kot na državni ravni;
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•nadzorovanje dostopnosti do alkohola z omejevanjem ali vsaj z nadzorom števila mest, 

kjer se prodaja alkohol, v skladu z zakoni za izdajanje dovoljenj, z omejevanjem števila 

dovoljenj ter obratovalnega časa (števila prodajnih ur oziroma dni);

•nadzorovanje porabe alkohola pri mladoletnikih s postavitvijo zahteve glede najnižje 

starostne meje, ki je navadno 18 let, za prodajo in javno porabo alkohola;

•pripravo zakonskih predlogov, ki določajo kazensko odgovornost tistih ki neodgovorno 

strežejo alkohol, z odvzemom dovoljenja ali drugimi mehanizmi, za katere oblasti 

menijo, da so primerni;

•zagotovitev strogega izvajanja obstoječih zakonov o izdajanju dovoljenj in pitju alkohola 

ter zahtev glede obveznega usposabljanja in določanja pogojev glede dovoljenj, ki 

prepovedujejo neodgovorne postopke trgovanja z alkoholom v pivskem okolju.

cilj akcijskega načrta je bilo zmanjšanje z  alkoholom povezanih problemov v pivskem 

okolju, zmanjšanje števila zastrupljenih oseb, ki zapuščajo lokale, ki imajo dovoljenje za 

točenje alkohola, in so pozneje udeležene pri napadih, nasilju in prometnih nesrečah 

pod vplivom alkohola, ter izvajanje ustreznih ukrepov za omejevanje dostopa mladine 

do alkohola.

Poleg tega je akcijski načrt določal tudi okvire za odgovornost industrije alkoholnih pijač 

in gostinstva. Vse države v evropski regiji naj bi do leta 2005 pospešile ukrepe, katerih 

cilj je bilo zmanjšanje z alkoholom povezanih problemov na lokalnem nivoju (kot so 

prometne nesreče zaradi uporabe alkohola in prodaja alkohola mladoletnim osebam), 

z zagotavljanjem odgovornejšega točenja in postrežbe pijač ter večjega sprejemanja 

lokalnih zakonov ter povečanjem ozaveščenosti in pristojnosti na vseh področjih 

delovanja vlade, ki utegnejo vplivati na učinkovito alkoholno politiko (povzeto po spletni 

strani WhO).

2.2 Nasilje v “nočni ekonomiji”

Kot primer dobre prakse navajamo ukrepe v Združenem kraljestvu, in sicer v mestu 

manchester, kjer so s posebnim programom uspešno zajezili nasilje, povezano z 

uživanjem alkoholnih pijač.

Direktorat za raziskovanje, razvoj in statistiko ministrstva za notranje zadeve v Združenem 

kraljestvu je v letu 2004 izvedel raziskavo o nasilnem vedenju v in ob lokalih ter klubih ob 

koncih tedna. Rezultati so pokazali, da gre pri tem za resen javno-zdravstveni in kazensko-

sodni (criminal justice) problem ter tudi problem upravljanja urbanega okolja. mnogi so 



243

ob takih nasilnih dejanjih ranjeni, nekateri utrpijo poškodbe s trajnimi posledicami. 

Ključne ugotovitve raziskave, po pregledu mednarodne virov in literature, ki obravnava 

problem, so bile:

•različne raziskave kažejo, da so vrhunci nasilnega vedenja v nočnem času ob koncih 

tedna v lokalih in klubih ali v njihovi neposredni bližini,

•nasilje v t.i. nočni ekonomiji običajno vključuje mlajše moške,

•pri večini incidentov je prisotno pitje alkoholnih pijač,

•alkohol na neposredne in posredne načine vpliva na uporabo nasilja,

•elementi, ki se povezujejo z nasiljem v visoko rizičnih lokalih, vključujejo neustrezne 

dostopne poti, slabo prezračevanje, preveliko gnečo ter okolje, ki nasilje dopušča 

(razvidno iz politike lokala in obnašanja osebja lokala),

•nasilje zunaj lokalov lahko povezujemo z velikim številom vinjenih oseb.

Ljudje, ki redno obiskujejo lokale, bodo verjetneje postali žrtev nasilja, ki izvira iz 

“nočne ekonomije”. med drugim je raziskava nacionalnega oddelka za nesreče in nujno 

pomoč pokazala, da obstaja največja verjetnost, da bodo postale žrtve nasilja v lokalih v 

Združenem kraljestvu osebe, stare med 15. in 25. letom. 

Predvideva se tudi, da precejšen delež nasilnih dogodkov ostane neprijavljen. Nekateri 

raziskovalci trdijo, da je razlika med zabeleženimi nasilnimi dejanji in dejanskim stanjem 

precejšnja. Prav tako izpostavljajo dejstvo, da se v nekaterih lokalih verjetneje poraja 

nasilje, kar povezujejo s fizičnimi in socialnimi dejavniki okolja. med fizičnimi dejavniki, ki 

jih označujejo kot spodbujevalce nasilja, so slaba ventilacija, velik hrup, zakajeno ozračje, 

neustrezen dostop do lokala, neustrezna razporeditev  prostora in gneča. Neustrezen 

dostop do lokala oz. t.i. ozka grla, v katerih različne prepreke ovirajo prosto gibanje, 

lahko povečajo možnost nasilnega vedenja, ker potisnejo osebe v tesnejši kontakt in v 

tekmovanje za storitve ali dostop. Socialna komponenta okolja pa je predvsem toleranca 

do nasilnega vedenja in opijanja (povzeto po spletni strani ministrstva za notranje zadeve 

Združenega kraljestva).

V Združenem kraljestvu lahko npr. policija za 24 ur zapre lokal, če se v njem ali ob njem 

krši javni red in mir in če se v njem prodaja alkohol mladoletnim osebam.  Zgovoren je 

podatek o razvoju mestnega centra manchestra. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja 

je bil opazen val investiranja zabavne industrije v centre mest v Združenem kraljestvu. 

Tako se je v centru manchestra kapaciteta lokalov, ki so imeli dovoljenje za prodajo 

alkohola, povečala za 242 %, število poškodb pa za 225 %. Podobno je bilo tudi v drugih 

mestih. To je bil razlog, da so lokalne oblasti začele razmišljati o ukrepih, ki bi spremenili 

nastalo stanje. Eden izmed njih je identifikacija lokalov z najpogostejšimi kršitvami.  



244

Tem poseben organ, sestavljen iz lokalne policije in izdajateljev licence, določi nekakšen 

akcijski načrt za “poboljšanje”. V manchestru so uvedli tudi posebno nagrado oz. priznanje 

za varnost, ki jo podeljujejo lokalom, ki so predstavniki dobrih praks pri vodenju lokala, 

kažejo posebno skrb za stranke in vzpostavljajo varno okolje. To omogoča strankam, da 

izberejo lokal, ki jim nudi več varnosti. Prvo priznanje so podelili marca 2003.  To sta le dva 

ukrepa, ki jih je mesto manchester uvedlo v okviru posebnega programa, imenovanega 

“Varen center mesta” (City Centre Safe), katerega cilji so:

•zmanjšanje števila resnih napadov in poškodb,

•delovanje v partnerstvu s ponudniki, ki imajo licenco, in drugimi, z namenom izboljšanja 

upravljanja lokalov z licencami,

•promocija varnega pitja,

•zmanjšanje pojava pijančevanja, nasilja in nereda v centru mesta.

Program zbira primere dobrih praks, uporablja znanje strokovnjakov ter to povezuje 

z inovativnimi idejami pobudnikov programa. Namesto spopadanja s posameznimi  

primeri gre tu za povezane iniciative s strateškim pristopom, ki zajema problem kot celoto. 

Programu je uspelo zajeziti porast nasilnih dejanj, saj je bil po podatkih ministrstva 

za notranje zadeve v letu 2000 na nacionalni ravni porast nasilnih dejanj v primerjavi 

s predhodnim letom 16,1 %, v manchestru pa je ostal na enaki ravni. Poleg tega se je 

v obdobju 2001-2002 število primerov nasilja zmanjšalo za 17,6 % in še za nadaljnjih  

12,6 % v naslednjem letu. Izvajalci programa opozarjajo, da mora mesto, ki želi imeti varno 

in uspešno “nočno ekonomijo”, urediti ustrezno podporno infrastrukturo (povzeto po 

Alcoholis, 2003).  

2.3 Starostne omejitve pri nakupu alkoholnih pijač v Evropi

Če primerjamo starostne omejitve za nakup alkohola, so po Evropi le-te v primerjavi z, 

na primer, Združenimi državami Amerike, kjer je ta meja v večini držav postavljena na 

21 let, precej nizke.

Se pa ta ukrep v Evropi v zadnjih letih zaostruje. Danska do leta 1998 ni imela starostne 

omejitve glede nakupa alkoholnih pijač v trgovinah. Toda raziskava o rabi alkohola in 

drog med evropsko mladino (ESPAD) je leta 1995 pokazala, da je danska mladina skupaj 

s finsko in angleško v samem vrhu po porabi alkohola med mladimi. Leta 1998 so zato 

uvedli starostno mejo 15 let, ki pa so jo pred tremi leti dvignili na 16 let. Tudi Portugalska 

je v letu 2000 sprejela odločitev o določitvi zakonsko predpisane starostne meje za nakup 

alkohola (16 let).
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Tabela 1: Starostne omejitve glede nakupa alkoholnih pijač v nekaterih   
 državah EU

Država Lokali pivo lokali vino

lokali

žgane pijače

trgovine

pivo

trgovine

vino

trgovine

žgane pijače

Avstrija* 16 16 18 16 16 18

Belgija 16 16 18 - - 18

Češka 18 18 18 18 18 18

Danska 18 18 18 16 16 16

Finska 18 18 18 18 18 20

Francija 16 16 18 16 16 16

Nemčija 16 16 18 16 16 18

Grčija 17 17 17 18 18 18

Irska 18 18 18 18 18 18

Italija 16 16 16 - - -

Luksemburg** 18 18 18 - - -

Nizozemska 16 16 18 16 16 18

Poljska 18 18 18 18 18 18

Portugalska 16 16 16 16 16 16

Španija 18 18 18 18 18 18

Švedska 18 18 18 20 20 20

Združeno kraljestvo*** 18 18 18 18 18 18

Vir: Spletna stran Svetovne zdravstvene organizacije

Opombe:

*    Starostna omejitev glede nakupa alkoholne pijače v lokalu je stvar lokalnih predpisov; na splošno je meja 16 let, v 

eni zvezni deželi je 16 let za žgane pijače in 15 za vino ter pivo, v nekaterih zveznih deželah pa je za nakup žgane 

pijače določena starost 18 let.

**  Za nakup alkohola v trgovinah ni zakonske omejitve, obstajajo pa priporočila, ki odsvetujejo prodajo alkohola 

mlajšim od 16 let.

*** Osebe, stare 16 in 17 let, lahko ob hrani naročijo vino ali pivo, a le v delu lokala, ki je namenjen strežbi hrane.

2.4. Učinkovitost ukrepov omejevanja dostopa do alkohola

Tabela 2 predstavlja strnitev epidemioloških podatkov in znanstvenih dokazov. Navedeni 

podatki se uporabljajo kot podlaga za oblikovanje strategij na področju alkoholne 

politike. Avtorji knjige Alcohol: no ordinary commodity pa opozarjajo na problematiko 

implementacije takih ukrepov in njihovega kasnejšega nadzora. Kot primer izpostavljajo 

prepoved streženja alkoholnih pijač osebam, ki kažejo znake vinjenosti. Raziskave so 

pokazale, da v 58-79 % lokalov nadaljujejo s strežbo vinjenim osebam. 
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Tabela 2: Pregled učinkovitosti ukrepov omejevanja fizične dostopnosti do  

 alkohola

UKREPI UČINKOVITOST STROŠKI IMPLEMENTACIJE CILJNA SKUPINA / KOMENTARJI

Omejevanje fizične dostopnosti

- popolna prepoved prodaje +++ visoki
možnost razcveta črnega trga; neučinkovit 

brez nadzora nad izvajanjem.

- določanje starostne meje za 

nakup
+++ nizki

Zmanjša tvegano pitje; nadzor nad 

izvajanjem precej poveča učinkovitost.

- določanje dovoljene količine ++ visoki
Posledice predvsem med hudimi pivci; 

težko implementirati ukrep.

- državni monopol nad 

trgovinami na drobno
+++ nizki

Učinkovit le ob uskla-jenosti s cilji javnega 

zdravja in skrbjo za javni red in mir.

- omejitev prodaje na določene 

dneve in ure
++ nizki

Učinkovit pod pogo-jem, da so izpolnjeni 

spremljevalni ukrepi.

- omejevanje gostote prodajnih 

mest
++ nizki

Potrebuje daljši čas za implementacijo v 

krajih, kjer je mreža prodajnih mest gosta 

zaradi ekonomskih interesov.

- odgovornost ponudnikov +++ nizki Zahteva zakonsko določitev odgovornosti.

- različna dostopnost glede na 

vsebnost alkohola
++ nizki Učinkovitost analizirana predvsem za pivo.

Vir: Babor T. et al, Alcohol, no ordinary commodity, Oxford University Press, 2003

Opombe:

+      Dokazi nakazujejo nizko učinkovitost

++    Dokazi nakazujejo na zmerno učinkovitost

+++  Dokazi nakazujejo visoko stopnjo učinkovitosti

III. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zakon o omejevanju porabe alkohola med drugim v 7. členu predvideva, da je 

prepovedana prodaja in ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne 

pijače, osebam, mlajšim od 18 let. V naslednjem, 8. členu, je določeno, da sme prodajalec 

oziroma ponudnik od vsake osebe, za katero domneva, da ni dopolnila 18 let, zahtevati, 

da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. 

Če oseba to odkloni, se ji ne sme prodati oziroma ponuditi alkoholne pijače. Alkoholne 

pijače je po 9. členu navedenega zakona prepovedano prodati oziroma ponuditi tudi 

osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, 

mlajšim od 18 let. Prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač je po zakonu prepovedana 

na določenih mestih in v določenem času.  
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Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike 

Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, 

Policija in Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Ta nadzor vključuje 

tudi nadzor nad prikrito prodajo in ponudbo alkoholnih pijač; to je način prodaje ali 

ponudbe alkoholnih pijač, ko se prodajo oziroma ponudbo alkoholne pijače poskuša 

prikriti z mešanjem alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami oziroma napitki. Zdravstveni 

inšpektorat Republike Slovenije med drugim opravlja nadzor nad prodajo in ponudbo 

alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, v gostinskih obratih osebam, 

mlajšim od 18 let. Tržni inšpektorat in policija med drugim opravljata nadzor nad prodajo 

in ponudbo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, v prodajalnah in 

gostinskih obratih osebam, mlajšim od 18 let in prodajo oziroma ponudbo alkoholnih 

pijač v prodajalnah in gostinskih obratih osebam, za katere se upravičeno domneva, 

da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let. Inšpektorat Republike Slovenije 

za šolstvo in šport opravlja nadzor nad prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v 

športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med 

športno prireditvijo. 

V skladu s 16. členom navedenega zakona se z denarno kaznijo od 500.000 do 8.000.000 

tolarjev za prekršek kaznuje pravna oseba, ki, med drugim, prodaja ali ponuja alkoholne 

pijače ali pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let. Z denarno 

kaznijo od 250.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori tak 

prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Z denarno kaznijo od 100.000 

do 500.000 tolarjev pa se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 

tak prekršek. 

Kdor omogoči osebi, mlajši od 18 let, pitje alkoholne pijače na javnem mestu ali ji ponudi 

alkohol na javnem mestu, da bi ga pila, ali ji kako drugače omogoči, da pije alkoholno 

pijačo na javnem mestu, se po zakonu kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 50.000 

tolarjev. Denarno kazen izreče in izterja zdravstveni inšpektor ali policist na kraju 

prekrška.

V Zakonu o javnih zbiranjih, ki je vsebinsko povezan z obravnavano tematiko, je med 

drugim določeno, da pristojni organ prepove shod oziroma prireditev tudi v primerih, 

ko organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in 

zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, varnosti javnega prometa, 

varstva okolja, brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih je lahko 

ogroženo življenje, zdravje ali premoženje ljudi, če je uporaba prireditvenega prostora z 
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odločbo državnega organa prepovedana ali če ministrica oziroma minister, pristojen za 

zdravje, v mejah z zakonom določenih pooblastil, prepove zbiranje ljudi na določenih 

javnih mestih.

Če organizator organizira prireditve v okviru dejavnosti gostinskega obrata, ki nudi 

glasbo za ples oziroma družabni program, mora zagotoviti varovanje prireditve tudi v 

skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, v kolikor niso v nasprotju z določbami 

tega zakona.

V zvezi z zagotavljanjem varnosti na javnih mestih pa je pomemben tudi Zakon o  

zasebnem varovanju. V njem je med drugim določeno, da je licenca, ki jo podeljuje, 

spreminja in odvzema ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, dovoljenje za opravljanje 

dejavnosti zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije. ministrstvo, pristojno 

za notranje zadeve, opravlja tudi nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, 

izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo zasebno varovanje. Varnostniki morajo biti po 

določbah zakona strokovno usposobljeni za varovanje javnih zbiranj v skladu s 

programom, ki ga na predlog zbornice določi minister, pristojen za notranje zadeve. 

Za varovanje javnih zbiranj se uporabljajo določbe tega zakona, če predpisi, ki urejajo  

javna zbiranja, ne določajo drugače.

V Sloveniji je v okviru ministrstva za zdravje že nekaja časa v pripravi nacionalni “Program 

omejevanja porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola”,  

katerega del bo posvečen ravno problematiki alkohola med mladimi. Njegovo  

oblikovanje izhaja iz 4. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola.

IV. UREDITEV V ZAKONIH IN DRUGIH AKTIH IZBRANIH DRŽAV

4.1 Finska 

finska je država, ki je poznana po visoki porabi alkoholnih pijač in se je zaradi 

navedenega dejstva lotila problema na sistemski način. V Zakonu o alkoholu, ki obširno 

ureja problematiko alkoholnih pijač v tej državi, je kar nekaj določb, ki se, vsaj posredno, 

nanašajo tudi na dostop mladine do alkohola in s tem deloma tudi na vstop v lokale, kjer 

se točijo alkoholne pijače. Zaradi nekaterih posebnosti podajamo nekoliko širši prikaz 

finske ureditve, ki sicer spada med restriktivne. 
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Glede prodaje alkoholnih pijač v maloprodaji je določeno, da lahko poteka samo v 

tistih občinah, v katerih je občinski svet dal ustrezno soglasje. Pravico prodajati alkohol 

na drobno ima na splošno samo Državni alkoholni monopol, ki je družba z omejeno 

odgovornostjo (Alko Ltd.) v izključni lasti države in katerega edina naloga je maloprodaja 

alkohola po tem zakonu. Prodajo alkohola na drobno lahko Državni alkoholni monopol 

izvaja samo v posebnih prodajalnah alkoholnih pijač na drobno, ki jih potrjuje in jim 

izdaja dovoljenja pristojni urad, pri čemer se morajo nahajati na primernih mestih, v 

njih pa se lahko nemoteno izvaja nadzor. Državni alkoholni monopol tudi dostavlja  

alkoholne pijače naročnikom oziroma kupcem v skladu s posebno uredbo (12. in 13. 

člen). O prodaji alkoholnih pijač v skladu s 36. členom zakona poroča ministrstvu za 

socialne zadeve in zdravje. 

Alkoholne pijače, ki vsebujejo do 4,7 % etilnega alkohola in se pripravljajo s fermentacijo, 

lahko poleg Državnega alkoholnega monopola prodaja vsakdo, ki ima dovoljenje 

pristojnega urada za maloprodajo alkoholnih pijač. Za alkoholne pijače, ki vsebujejo do 

13 % etilnega alkohola in se pripravljajo s fermentacijo, pa velja, da jih lahko, pod pogoji, 

ki jih določi ministrstvo za socialne zadeve in zdravje ter z dovoljenjem pristojnega urada, 

prodaja oseba, ki ima dovoljenje za proizvodnjo take pijače. Opisana prodaja alkoholnih 

pijač se lahko opravlja samo v prodajalnah, ki imajo dovoljenje pristojnega urada in se 

nahajajo na primernih mestih, so ustrezno opremljene in v katerih se lahko nemoteno 

izvaja nadzor (14. člen).   

V primeru kršitev zakona lahko, na podlagi 15. člena zakona, pristojni urad imetniku 

dovoljenja za prodajo na drobno ali Državnemu alkoholnemu monopolu izreče opomin, 

ga pisno opozori, mu omeji ure obratovanja ali mu brez opozorila odvzame dovoljenje za 

prodajo, bodisi za določeno časovno obdobje ali pa za stalno. med kršitve zakona spada 

tudi nemir v prodajalni. Tudi policija lahko v primeru neredov v prodajalni za največ 24 

ur prepove prodajo alkoholnih pijač in o tem nemudoma obvesti pristojni urad. 

Kot določa 16. člen zakona, se alkoholne pijače z vsebnostjo več kot 22 % alkohola v 

prodajalnah na drobno med drugim ne smejo prodajati osebam, ki še niso dopolnile 20 

let. Do blagih alkoholnih pijač pa imajo dostop samo starejši od 18 let. Posebej je določeno, 

da se pijače, ki vsebujejo med 1,2 % in 2,8 % etilnega alkohola, ne smejo prodajati osebam, 

ki še niso dopolnile 18 let. Za kršitev te prepovedi lahko pristojni urad izreče prepoved 

prodaje za največ šest mesecev. 
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Tudi glede točenja alkoholnih pijač v gostinskih lokalih je določeno, da lahko poteka 

samo v tistih občinah, v katerih je občinski svet dal ustrezno soglasje. Dovoljenje se 

lahko izda za obdobje največ do enega leta naenkrat, in to posamezni osebi, ki mora 

izpolnjevati zakonske pogoje, ter za določen gostinski lokal. Vsak gostinski lokal, v 

katerem se točijo alkoholne pijače, mora imeti tudi ustrezno kvalificiranega odgovornega 

poslovodjo (responsible manager) in potrebno število njegovih namestnikov. Poslovodja 

je poleg nosilca dovoljenja za točenje alkoholnih pijač odgovoren za izpolnjevanje določb 

tega zakona. V gostinskem lokalu mora biti omogočeno nemoteno izvajanje nadzora. 

Zaposlenih mora biti dovolj oseb, da se zagotovi red v lokalu. Pristojnemu uradu mora 

biti predložen načrt, v katerem se nahaja število osebja in njihove zadolžitve. Alkoholna 

pijača se lahko streže samo v jasno označenem strežnem delu, ki ga odobri pristojni  

urad (20. - 21.c člen). 

Pristojni urad lahko torej omeji ure točenja alkoholnih pijač, območje strežnega dela, 

poleg tega pa tudi vrsto alkoholnih pijač, ki se točijo ali število mest za stranke oziroma 

sprejme druge ukrepe, če je glede na lokacijo ali druge okoliščine očitno, da nad točenjem 

alkoholnih pijač ne bi moglo biti zadostnega nadzora. med take primere spadata med 

drugim neposredna bližina mest, kjer se nahajajo otroci in mladina, in pa utemeljena 

bojazen, da bo točenje alkoholnih pijač ogrozilo javni red  in varnost. Glede sankcij za 

kršitve zakona pri točenju alkoholnih pijač pa veljajo zelo podobni ukrepi, kot so opisani 

zgoraj za prodajo na drobno (21.d in 22. člen).  

V 24. členu zakona je izrecno navedeno, da se alkoholne pijače ne smejo streči osebam, 

mlajšim od 18 let. Naslednji člen pa tudi določa, da mora biti v lokalu na razpolago dovolj 

blagih alkoholnih pijač in brezalkoholnih pijač po zmernih cenah. Poudariti pa je treba, 

da v tej državi, kot izhaja iz zakona, mladoletnim osebam ni prepovedan vstop v lokale, 

pač pa jim je prepovedano samo točenje alkoholnih pijač. V lokale po določbi 23. člena 

zakona ni dovoljen vstop samo vinjenim osebam. 

Omeniti je treba še 31. člen, ki določa, da je prepovedano nabavljati alkoholne pijače za 

druge osebe oziroma jih oskrbovati z njimi, če tem osebam po zakonu ni dovoljen nakup 

alkoholnih pijač. 

Za usmerjanje delovanja in nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je po 40. členu 

pristojno ministrstvo za socialne zadeve in zdravje, ki v zvezi s tem izdaja podzakonske 

predpise. Ti se med drugim nanašajo tudi na pogoje za izdajanje različnih dovoljenj, 

na odobritev lokacije prodajaln alkoholnih pijač in gostinskih lokalov ter na zahtevane 
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pogoje za njihovo obratovanje. V okviru ministrstva deluje tudi posebna agencija za 

nadzor izdelkov (Product control Agency), ki poleg opravljanja nadzorne funkcije izdaja 

tudi dovoljenja za prodajo in točenje alkoholnih pijač. Za izdajanje dovoljenj in nadzor 

nad prodajo ter točenjem alkoholnih pijač so po 42. členu zakona pristojni tudi državni 

pokrajinski uradi (State Provincial Offices).5 

Agencija za nadzor izdelkov v okviru ministrstva za socialne zadeve in zdravje ter 

posamezen državni pokrajinski urad sta v skladu s 44. členom zakona pristojna za 

izvajanje inšpekcijskega nadzora, v okviru katerega imata pravico do vstopa v vsako 

prodajalno alkoholnih pijač in gostinski lokal ter do celovitega pregleda poslovanja in 

preverjanja spoštovanja zakonodaje. Vodita tudi register izdanih dovoljenj za prodajo in 

točenje alkoholnih pijač. Od drugih državnih organov imata pravico dobiti vse potrebne 

podatke v zvezi z izvajanjem nadzora. Oba organa lahko za kršitve izrekata globe, vendar 

se ta pristojnost, kot izhaja iz zakona, nanaša samo na oglaševanje alkoholnih pijač.

V 46. členu zakona je določeno, da spoštovanje javnega reda v drobnoprodajnih trgovinah z 

alkoholnimi pijačami in v gostinskih lokalih, v okviru svojih pristojnosti nadzoruje policija. 

Na spletni strani finske policije je na splošno navedeno, da je raba opojnih substanc 

na javnih mestih, v pozidanih območjih in v sredstvih javnega prevoza prepovedana. 

Prepoved se ne nanaša na prostore, kjer se točijo alkoholne pijače s posebnim dovoljenjem 

ali pa znotraj avtomobilov za zasebno uporabo. Ravno tako prepoved pitja alkohola ne 

velja za parke in podobne javne kraje, vendar pa posledično obnašanje ne sme ovirati 

drugih ljudi pri koriščenju parkov oziroma javnih krajev.   

4.2 Francija

Določbe, ki se nanašajo na omejevanje porabe alkoholnih pijač, tudi med mladino, 

se nahajajo v Zakoniku o javnem zdravju (code de la santé publique). Uvodoma velja 

omeniti določbo, ki predstavniku države v departmaju omogoča, da z ustreznim aktom 

prepove, da bi se gostinski lokali, v katerih se točijo alkoholne pijače, nahajali v bližini 

določenih objektov, med drugim tudi izobraževalnih ustanov, vojašnic, verskih objektov, 

športnih objektov itd.

5  Skupaj jih je šest, za šest pokrajin, in so nekakšni združeni pokrajinski organi za področje pristojnosti sedmih 

ministrstev, med drugim tudi ministrstva za socialne zadeve in zdravje.
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Kar se tiče zaščite mladine, je treba omeniti člen L3342-1 navedenega zakonika, ki na 

splošno določa, da je v vseh gostinskih lokalih, prodajalnah pijač in na javnih mestih 

prepovedano prodajati ali zastonj nuditi alkoholne pijače mladoletnikom, mlajšim od 16 let; 

to velja tako za pitje na kraju samem kot za primer, da alkoholno pijačo odnesejo s seboj.

Pred nadaljevanjem je treba pojasniti, da so po Zakoniku o javnem zdravju (čl. L3321-1) 

pijače razvrščene v pet skupin, in sicer:

•v prvi skupini so brezalkoholne pijače in pijače, ki ne vsebujejo več kot 1,2 % alkohola;

•v drugi skupini so fermentirane, vendar pa nedestilirane pijače: vino, pivo, mošt, ipd.;

•v tretji skupini so likerska vina, aperitivi na osnovi vina, likerji ipd., ki ne vsebujejo več 

kot 18 % alkohola;

•v četrti skupini so rumi, z destilacijo vina pridobljene pijače, močnejši likerji, ipd;

•v peti skupini pa so vse druge alkoholne pijače.    

Gostinski lokali, v katerih se točijo alkoholne pijače, pa so po čl. L3331-1 navedenega 

zakonika razporejeni v štiri vrste glede na vrsto dovoljenja za točenje alkoholnih pijač, 

in sicer glede na zgoraj navedene skupine alkoholnih pijač: 

•lokali z dovoljenjem 1. kategorije so tisti lokali, v katerih se točijo samo brezalkoholne 

pijače oziroma pijače iz prve skupine;

•lokali z dovoljenjem 2. kategorije so tisti lokali, v katerih se lahko točijo pijače iz prvih 

dveh skupin (poleg brezalkoholnih pijač npr. tudi pivo in vino);

•lokali z dovoljenjem 3. kategorije so tisti lokali, v katerih se lahko točijo pijače iz prvih 

treh skupin (pijače, ki ne vsebujejo več kot 18 % alkohola);

•lokali z dovoljenjem 4. kategorije pa so tisti gostinski lokali, v katerih se lahko točijo vse 

vrste alkoholnih pijač, tudi tiste iz četrte in pete skupine.

mladoletnikom, ki so že dopolnili 16 let, je v vseh gostinskih lokalih in na javnih mestih 

prepovedano prodajati ali zastonj nuditi alkoholne pijače iz tretje, četrte ali pete skupine, 

in sicer se ta prepoved nanaša na uživanje na kraju samem, velja pa vse dni in ob vseh urah 

(čl. L3342-2). Drugače povedano, najmočnejše alkoholne pijače se smejo v gostinskih 

lokalih točiti samo starejšim od 18 let.   

V členu L3342-3 Zakonika o javnem zdravju pa je določeno, da mladoletniki, mlajši 

od 16 let, ki niso v spremstvu staršev, skrbnikov ali oseb, starejših od 18 let, ki so za 

te mladoletnike odgovorne, nimajo pravice do vstopa v gostinske lokale, kjer se toči 

alkoholna pijača. Vendar pa imajo mladoletniki, starejši od 13 let, pravico do vstopa v 

gostinske lokale z dovoljenjem 1. kategorije. 
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Glede kazni za prekrške, storjene v zvezi z omogočanjem pitja mladoletnikom oziroma v 

zvezi z njihovim vstopanjem v lokale, se Zakonik o javnem zdravju navezuje na Kazenski 

zakonik (code pénal). Ta v členu 131-13 določa pet razredov prekrškov za odmero globe, 

in sicer:

•za 1. razred prekrškov je zagrožena globa v znesku do 38 €;

•za 2. razred prekrškov je zagrožena globa v znesku do 150 €;

•za 3. razred prekrškov je zagrožena globa v znesku do 450 €;

•za 4. razred prekrškov je zagrožena globa v znesku do 750 €;

•za 5. razred prekrškov je zagrožena globa v znesku do 1500 €, ki pa se lahko v primeru 

ponovitev poveča do 3000 €. 

Tako se po členu R3353-7 Zakonika o javnem zdravju kaznuje za prekršek 4. razreda 

(torej z globo do 750 €) tisti ponudnik alkoholnih pijač, ki prodaja ali zastonj nudi 

alkoholne pijače iz tretje, četrte ali pete skupine mladoletnikom, starim 16 ali 17 let. Z 

enako kaznijo se kaznuje tisti lastnik gostinskega lokala, ki dovoli vstop mladoletnikom, 

mlajšim od 16 let, ki niso v spremstvu staršev, skrbnikov ali oseb, starejših od 18 let, ki so 

za te mladoletnike odgovorne. 

V zvezi z zaščito mladoletnikov, mlajših od 16 let, pa so v členu L3353-3 zakonodajnega dela 

zakonika uvedene še precej strožje kazni za prodajo alkoholnih pijač v vseh prodajalnah 

pijač, drugih trgovinah in na javnih mestih ali za brezplačno nudenje alkoholnih 

pijač, pri čemer to velja tako za pitje na kraju samem, kot tudi v primeru, da alkoholno 

pijačo odnesejo s seboj. Kršitelji se namreč kaznujejo z denarno kaznijo v višini do 3750 €.  

Če je bil nekdo za enak prekršek predhodno kaznovan v obdobju manj kot petih mesecev, 

se kaznuje z zaporno kaznijo in z denarno kaznijo v višini do 7500 €. Enako se kaznuje 

oseba, ki mladoletniku dovoli, da se napije do pijanosti. V tem primeru se staršu, ki to 

dovoli, lahko odvzame roditeljska pravica. 

V vseh navedenih primerih prodajalec oziroma lastnik lokala lahko dokazuje, da je bil 

zaveden v zmoto glede starosti mladoletnika ali njegovega spremljevalca; če mu uspe 

dokazati, da je bil dejansko v zmoti, se mu denarna kazen ne izreče.  

V členu L3355-4 zakonika je za vse kršitve v zvezi s točenjem in prodajo alkoholnih pijač 

predviden tudi ukrep začasnega ali trajnega zaprtja trgovin in gostinskih lokalov. 
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4.3 Irska

Irska je država, kjer je poraba alkohola med najvišjimi na svetu. V zadnjem desetletju 

je  narasla za 41 %, kar je največji porast v Evropi. S tem v zvezi narašča tudi škoda, ki jo 

povzroča poraba alkohola. Za polovico mladoletnikov obeh spolov med 15. in 17. letom 

starosti je bilo ugotovljeno, da redno uživajo alkoholne pijače.

Irski nacionalni svet mladih (National Youth Council of Ireland), reprezentativno telo 

prostovoljnih organizacij mladih na Irskem, je v svojem predlogu vladi glede urejanja 

problematike pitja alkohola med mladimi zapisal več ugotovitev. med drugim so izpostavili, 

da problem alkohola ne obstaja le med mladimi, pač pa je zloraba alkohola razširjena 

med vsemi skupinami prebivalstva. Opozarjajo, da bodo vsi ukrepi in strategije, ki naj bi 

se zoperstavile problematiki mladih in alkohola, uspešne le, če bodo del širših ukrepov, 

ki se bodo s problematiko uporabe alkohola spoprijeli v okviru celotne družbe. 

Izražajo tudi bojazen, da reaktivna zakonodaja, ki naj bi problem pitja med mladimi 

odpravila čez noč, predstavlja le ukrep s kozmetičnim učinkom. Poudarjajo, da je kultura 

pitja na Irskem del njihove zgodovine in kot tak družbeni problem, ki potrebuje družbeni 

odziv (povzeto po spletni strani Nacionalnega sveta mladih Irske).

Na Irskem je prepovedana prodaja in točenje vseh vrst alkoholnih pijač mladoletnikom, 

torej osebam do 18. leta starosti. V 13. členu dopolnitev Zakona o opojnih pijačah  

(Intoxicating Liquor Act) iz leta 2003 je določeno, da se kaznuje kdorkoli (ne gre torej 

samo za imetnika dovoljenja za obratovanje lokala oziroma lastnika), ki kupi alkoholno 

pijačo z namenom, da bi omogočil njeno uživanje  mladoletni osebi, ki še ni stara 18 let, 

oziroma ji da alkoholno pijačo. Ni kaznivo, če se alkoholna pijača kupi za mladoletnika 

ali se mladoletniku omogoči njeno uživanje v zasebnem stanovanju in če mladoletnikovi 

starši ali skrbniki v to izrecno privolijo. Odrasla oseba ne sme poslati mladoletnika po 

alkoholno pijačo. Kršitelj se kaznuje v skrajšanem postopku na globo, ki za prvi prekršek 

ne presega 1500 €, za vsak naslednji prekršek pa znaša po 2000 €.  

mladoletniku, ki še ni dopolnil 18 let, je v skladu s 33. členom Zakona o opojnih pijačah 

iz leta 1988 prepovedan nakup alkoholne pijače in njeno uživanje na javnih mestih. Prav 

tako se ne sme lažno predstavljati, da je star več kot 18 let, z namenom, da bi lahko kupil 

ali užival alkoholno pijačo. Kršitev se kaznuje z globo do 50 €.  

Lastnik lokala v skladu s 14. členom zakona ne sme dovoliti mladoletni osebi izpod 18. 

leta  starosti neomejene prisotnosti v lokalu. Kršitev se kaznuje tako, da globa za prvi 

prekršek ne presega 300 €, za vsak naslednji prekršek pa znaša do 500 €. Kaznuje se 
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lastnik lokala, pri čemer je kaznivo tudi napeljevanje k prisotnosti v lokalu. Ta prepoved 

ne velja za lastnikove otroke, za zaposlene v lokalu in v nekaterih drugih primerih. Po 

dopolnitvah zakona iz leta 2004 (tako za lastnika lokala kot tudi za mladoletno osebo) 

prisotnost mladoletne osebe do dopolnjenega 18. leta starosti v lokalu v času, ko se v 

njem ne strežejo alkoholne pijače oziroma v primeru, če se nahaja v posebnih prostorih 

v lokalu, v katerih se ne točijo alkoholne pijače, ni kazniva. Ni kaznivo, če lastnik dovoli 

prisotnost v lokalu otroku, ki je v spremstvu staršev ali skrbnikov med 10.30 uro (12.30 

ob nedeljah) in 21.00 uro (oziroma 22.00 uro med 1. majem in 30. septembrom). Ne velja 

pa ta določba v primeru, če lastnik upravičeno meni, da je lahko otrokova prisotnost 

v lokalu škodljiva za njegovo zdravje, varnost ali blagor. Ni kaznivo, če lastnik dovoli 

prisotnost v lokalu osebi, starejši od 15 in mlajši od 18 let, in sicer med 10.30 uro (12.30 

ob nedeljah) in 21.00 uro (oziroma 22.00 uro med 1. majem in 30. septembrom). Ravno 

tako ni kaznivo, če lastnik dovoli prisotnost v lokalu otroku, ki ga spremljajo starši ali 

skrbniki ali oseba, starejša od 15 let (vendar mlajša kot 18 let), če gre za zasebno zabavo, 

na kateri se streže tudi hrana.  

 

Če je otrok (do 15 let) prisoten v lokalu v času ali v okoliščinah, ko ne bi smel biti, se za 

prekršek kaznuje tudi njegove starše ali skrbnika, in sicer v skrajšanem postopku z globo, 

ki ne presega 300 €, razen če dokažejo, da je bil otrok v lokalu brez njihove vednosti ali 

soglasja.    

Od osebe med 18. in 21. letom starosti mora lastnik lokala zahtevati predložitev dokazila 

o starosti, kajti v nasprotnem primeru se ne sme nahajati v lokalu med 21.00 (oziroma 

22.00 uro med 1. majem in 30. septembrom) in 10.30 uro naslednjega dne oziroma do 

12.30 ure, če je naslednji dan nedelja. Kot dokazilo se šteje dokument s fotografijo, kot 

npr.: potni list, vozniško dovoljenje, osebni dokument druge države članice EU. Kazen za 

lastnika lahko znaša do 1500 € za prvi prekršek in do 2000 € za vsak naslednji prekršek. 

Sama oseba brez dokazila o starosti pa se kazuje z globo, ki ne presega 300 €.

Nadzor nad izvajanjem zakona izvaja policija (Garda Síochána). Po 18. členu zakona 

lahko vsak njen pripadnik, bodisi v uniformi bodisi v civilni obleki, brez posebnega 

naloga vstopi v lokal in izvede vse aktivnosti, ki so potrebne za ugotovitev, če se določbe 

zakona spoštujejo. 

Lokal se v primeru obsodbe za kršitve, ki jo izreče okrožno sodišče, lahko začasno zapre. 

Čas zaprtja lokala je do 7 dni za prvi prekršek in od 7 do 30 dni za vsak naslednji prekršek. 

To dejstvo mora lastnik lokala razglasiti na vidnem mestu pred lokalom, sicer je posebej 
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kaznovan z globo. Tudi sicer mora lastnik o omejitvah prisotnosti mladoletnih oseb in 

otrok obvestiti javnost z razglasom na vidnem mestu pred lokalom, sicer se kaznuje za 

prvi prekršek z globo do 25,40 € in za vsak nadaljnji prekršek do 63,50 € (povzeto po 

spletni strani Alcohol and the law in Ireland). 

Kar se uživanja alkohola v javnosti tiče, je treba opozoriti na Zakon o javnem redu 

(Criminal Justice (Public Order) Act) iz leta 1994, po katerem se kot prekršek šteje takšna 

opitost na javnem kraju, pri kateri se upravičeno lahko domneva, da kršitelj predstavlja 

nevarnost zase in za druge; prekršek se kaznuje z globo do 127 €, policist pa lahko 

kršitelju odvzame alkoholno pijačo. Sicer pa na državnem nivoju ni enotne zakonodaje, 

ki bi urejala pitje na javnem mestu in veljajo lokalne zakonodaje (povzeto po spletni 

strani Alcohol and the law in Ireland). 

Iz odgovora irske nevladne organizacije Alcohol Action Ireland, ki se ukvarja s 

problematiko alkohola v tej državi, izhaja, da zakonska ureditev po njenem mnenju nima 

veliko vpliva na pitje mladoletnikov. Razlog za slabše stanje na tem področju naj bi bila 

nezadostna sredstva za izvrševanje zakonskih določb. V nekaterih predelih države je 

policija v zvezi z nadzorom nad izvajanjem zakonodaje bolj aktivna, v drugih pa manj. 

4.4 Španija

V Španiji ureja varstvo javnega reda in miru Temeljni zakon o zaščiti javne varnosti (1/1992 

in 10/1999). V tem zakonu so urejena področja povezana z orožjem in eksplozivom, javnimi 

zbiranji in shodi, kolektivnimi neredi, osebnimi izkaznicami, v IV. poglavju pa so navedbe 

kazenskih določb. med hujše kršitve javne varnosti (25. člen) zakon uvršča uživanje 

toksičnih snovi, drog ali psihotropnih snovi na javnih krajih, ulicah, v javnih ustanovah 

ali prevoznih sredstvih, kot tudi odlaganje pripomočkov in priprav za uživanje naštetih 

snovi na omenjenih krajih. med lažje kršitve javne varnosti  (26. člen), pa uvršča:

•dovolitev vstopa mladoletnim osebam v javne objekte ali na kraje prireditev, ko je to 

prepovedano, in prodajo ali postrežbo alkoholnih pijač mladoletnim osebam; 

•prekoračitev urnikov, določenih za odpiralni čas v objektih, pri prirejanju javnih 

prireditev ali rekreativnih dejavnosti; 

•kazanje predmetov, nevarnih za fizično nedotakljivost oseb, z namenom 

zastraševanja; 

•nespoštovanje ukazov organov oblasti ali njenih uslužbencev, izrečenih v skladu z 

določbami tega zakona, če ne gre za kaznivo dejanje; 

•ogrožanje javne varnosti ali povzročanje neredov na ulici, v javnih prostorih ali objektih.
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Sankcije, ki so določene za kršitve, so: izrek denarne kazni, zaseg predmetov ali 

pripomočkov, uporabljenih za storitev prekrška, začasen odvzem dovoljenja za 

opravljanje dejavnosti do šestih mesecev za lažje kršitve in od šestih mesecev do dveh 

let za hude kršitve, ter zaprtje prostorov ali objektov.

Za obravnavanje kršitev na področju javnih prireditev ali rekreativnih dejavnosti, 

nezakonito posest in javno uživanje prepovedanih drog in za taksativno naštete kršitve 

v 26. členu zakona so pristojni organi lokalnih skupnosti. 

Predstojnica centra za odvisnosti na vojaški bolnišnici v Barceloni je v zvezi z dostopom 

mladih do alkoholnih pijač posredovala naslednje podatke: mladim pod 18 let starosti je 

prepovedano streči in prodajati alkohol. Prav tako jim je prepovedan vstop v diskoteke 

in lokale. Te omejitve določajo lokalni podzakonski predpisi. Tudi nadzor nad njihovim 

izvajanjem je prepuščen lokalnim oblastem (policija). Dovoljenje vstopa mladoletnim 

v diskoteko, bar, klub in podobne objekte, kot že omenjeno, predstavlja  prekršek. V 

Barceloni je, po podatkih predstojnice centra za odvisnosti, kazen za tak prekršek lahko 

do 60.010  EUR ali/in zaprtje lokala za največ 12 mesecev. Če se prekršek večkrat ponovi, 

je mogoče lokal zapreti za stalno. 

Poleg dvoma, da so te določbe tudi v praksi izvedene v ustreznem obsegu, je izrazila 

tudi zaskrbljenost zaradi vse več primerov popivanja mladih na prostem. Pojav, ko se 

mladi zbirajo na ulicah in trgih z namenom popivanja (predvsem ob koncu tedna), se v 

Španiji imenuje “el botellon”. Navada je, da se mladi zbirajo na odprtem javnem mestu, s 

seboj prinesejo rum, džin ali viski ter sok, kocke ledu in kozarce. Tak način jim omogoča 

cenejše popivanje, kot bi to bilo, če bi pijačo naročili v lokalu. Poleg tega pa jim gre pri 

tem na roko tudi milejša klima, kot jo imajo v večini krajev po Evropi. Tudi raziskava, ki 

so jo izvedli med 14-18 letniki z namenom oblikovanja Nacionalnega načrta za droge, je 

pokazala, da je 58 % vprašanih leta 2002 redno uživalo alkohol. Povprečna starost prve 

uporabe alkohola je bila 13,6 let. V letih 2002-2004 pa je delež rednih pivcev med 14-

18 letniki narasel na 82 %. Vlada zato razmišlja tudi o uvedbi obveznega izobraževanja 

mladih o alkoholu v srednjih šolah (secondary education) za mlade med 12. in 16. letom 

starosti, prav tako pa razmišlja o prepovedi pitja alkoholnih pijač na ulicah (povzeto po 

spletni strani British Medical Journal).

 Alkohol je trenutno dovoljeno prodajati v vseh lokalih, trgovinah in restavracijah. Delne 

omejitve obstajajo v izobraževalnih ustanovah in popolna prepoved točenja alkoholnih 

pijač na športnih prireditvah ( povzeto po spletni strani SZO). 
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4.5 Zvezna republika Nemčija

Iz odgovora nemškega centra za odvisnosti (German Centre on Addiction Issues (DHS)) 

med drugim izhaja, da v tej državi področje varstva mladine nasploh ureja Zakon o 

zaščiti mladine (Jugendschutzgesetz). Določbe, pomembne za nalogo, se nahajajo v 1., 

2. in 5. poglavju tega zakona. Ureditev je po mnenju centra konsistentna, vendar pa 

ne preprečuje zlorab. Občasno se preverja, kako trgovine in lokali izpolnjujejo svoje 

obveznosti in rezultati se zelo razlikujejo med seboj; verižno popivanje in nasilje sta še 

nadalje prisotna. Omenila je tudi problem t. i. “alcopops” pijač, torej brezalkoholnih pijač 

z dodatkom alkohola, ki so se v veliki meri uživali med mladino v Nemčiji. Vlada je v skrbi 

za zdravje mlade populacije dvignila davke za te pijače, kar je precej zmanjšalo njihovo 

prodajo. Obstaja pa bojazen, da problem s tem ni bil rešen, kajti mladi ločeno kupujejo 

brezalkoholne in alkoholne pijače ter jih mešajo med seboj. Poseben problem so tudi 

zabave, na katerih lahko v določenem času udeleženci ob plačilu določene vsote denarja 

popijejo toliko pijače, kolikor hočejo oziroma zmorejo.    

Zakon o zaščiti mladine v prvem poglavju med definicijami določa, da se kot otroci 

štejejo osebe do dopolnjenega 14. leta starosti, mladoletniki pa so osebe, stare od 14. 

do 18. leta starosti. Za mladoletnike je določena obveznost, da na zahtevo prirediteljev 

in odgovornih oseb v lokalih (v nadaljevanju: lastniki lokalov) dokažejo svojo starost. 

V prvem poglavju je še določena obveznost za lastnike lokalov, da na vidna mesta 

razobesijo obvestila o pravnih določbah, ki se nanašajo na vstop, med drugim tudi o 

starostnih omejitvah za obiskovalce. 

 

V drugem poglavju, ki govori o zaščiti mladine v javnosti, je v 4. členu opredeljena 

prisotnost mladih v gostinskih lokalih (Gaststätten). Določeno je, da otroci in mladoletniki 

do dopolnjenega 16. leta ne smejo biti prisotni v gostinskem lokalu, razen v spremstvu 

staršev ali skrbnikov oziroma v primeru, če použijejo en obrok hrane ali spijejo eno 

(brezalkoholno) pijačo, in sicer se to nanaša na čas med 5.00 uro zjutraj in 23.00 uro zvečer. 

mladoletniki od dopolnjenega 16. do 18. leta se brez spremstva staršev ali skrbnikov ne 

smejo nahajati v gostinskem lokalu med polnočjo in 5.00 uro zjutraj. Omejitev ne velja za 

otroke in mladoletnike na potovanju oziroma za udeležence prireditev, ki jih organizirajo 

priznane organizacije za delo z mladino. Otroci in mladoletniki pa tudi ne smejo biti 

prisotni v gostinskih lokalih, ki imajo značaj nočnega kluba ali v podobnih lokalih za 

zabavo. Glede prisotnosti otrok in mladine v gostinskih lokalih lahko pristojni organi 

določijo nekatere izjeme.
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V 5. členu, ki govori o javnih plesnih prireditvah, je določeno, da otroci in mladoletniki 

do dopolnjenega 16. leta ne smejo biti prisotni na takih prireditvah, razen v spremstvu 

staršev ali skrbnikov. mladoletniki od dopolnjenega 16. do 18. leta se lahko na plesni 

prireditvi nahajajo samo do polnoči. V primeru prireditev, ki jih organizirajo priznane 

organizacije za delo z mladino ali v primeru sodelovanja na folklornih oziroma umetniških 

prireditvah, so otroci lahko na plesni prireditvi prisotni do 22.00 ure, mladoletniki nad 16. 

letom pa do polnoči. Tudi glede prisotnosti otrok in mladine na javnih plesnih prireditvah 

lahko pristojni organi določijo nekatere izjeme. 

 

V igralnice otrokom in mladoletnikom po zakonu vstop ni dovoljen. Po odločitvi 

pristojnega urada se lahko odredi omejevanje vstopa mladoletnikov na prireditve in v 

prostore, ki lahko negativno vplivajo na njihovo fizično, psihično ali duševno stanje. 

Za obravnavano nalogo je pomemben 9. člen, ki govori o alkoholnih pijačah. V gostinskih 

lokalih, trgovinah in na drugih prodajnih mestih je otrokom in mladoletnikom, torej 

vsem, ki še niso dopolnili 18 let, prepovedano prodajati žgane pijače, prepovedano pa jim 

je tudi omogočiti oziroma dovoliti  uživanje žganih pijač. Glede ostalih alkoholnih pijač 

velja, da se ne smejo prodajati otrokom in mladoletnikom, ki še niso dopolnili 16. leto 

starosti, pa tudi uživanje takih pijač se ne sme dopustiti. Alkoholne pijače lahko uživajo 

mladoletniki v spremstvu staršev ali skrbnikov. Otrokom in mladoletnikom alkoholne 

pijače ne smejo biti dostopne prek avtomatov za pijačo. Taki avtomati so lahko postavljeni 

samo tam, kamor otroci in mladoletniki nimajo dostopa oziroma morajo biti tehnično 

zaščiteni. Za sladke pijače z vsebnostjo alkohola (alco-pops) velja, da mora biti njihova 

embalaža opremljena z dovolj veliko nalepko, na kateri je jasno zapisano: “Ni dovoljeno 

izdajati osebam, ki še niso dopolnile 18 let, 9. člen Zakona o zaščiti mladine”.  

V šestem poglavju zakona so določene kazni za njegove kršitve. V skladu z 28. členom se 

lahko kaznuje za prekršek z globo v višini do 50.000 € tisti lastnik lokala, ki:

•na vidnem mestu ne razobesi obvestila o pravnih določbah, ki se nanašajo na vstop, 

med drugim tudi o starostnih omejitvah za obiskovalce;

•v nasprotju z določbami tega zakona dovoli prisotnost otroka ali mladoletnika v 

gostinskem lokalu, na plesni prireditvi, v igralnici oziroma na prireditvah in v prostorih, 

ki lahko negativno vplivajo na njihovo fizično, psihično ali duševno stanje. 

•dovoli ali spodbuja k uživanju alkoholnih pijač otroka oziroma mladoletnika;

•omogoči prodajo alkoholnih pijač v avtomatih za pijačo v nasprotju z določbami zakona;  

•prodaja sladke pijače z vsebnostjo alkohola (alco-pops)v nasprotju z določbami zakona;

•in še v nekaterih drugih primerih.
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V skladu z Zakonom o gostinskih lokalih (Gaststättengesetz) se lahko lastniku gostinskega 

lokala odvzame dovoljenje za obratovanje, če krši določila Zakona o zaščiti mladine. Tudi 

v tem primeru gre za zvezni zakon.

Zvezne dežele sprejemajo predpise za izvrševanje Zakona o zaščiti mladine. Kot primer 

naj navedemo Odredbo zvezne dežele - mesta hamburg o izvajanju zveznega zakona 

(Anordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes) iz leta 2006. Ta odredba 

določa, da so za izvajanje zakona pristojni okrajni uradi, v nekaterih primerih pa tudi 

urad za notranje zadeve oziroma urad za družino in socialo.   

V. ZAKLJUČEK

Strokovnjaki s področja oblikovanja alkoholnih politik se strinjajo, da so ukrepi 

usmerjeni zgolj k mladini, brez širšega vpogleda na celotno populacijo, obsojeni na 

neuspeh. mladi ljudje pivsko obnašanje podedujejo od odraslih. Zato je za oblikovanje 

varnejšega družbenega okolja za mlade, nujno treba spremeniti odnos, vedenje 

in okolje celotne družbe. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da vsi mladi niso enaki. V 

primeru alkoholne problematike je smiselno mlade razdeliti na tri skupine z različnimi 

značilnostmi in potrebami: otroci (do 15. leta starosti), najstniki (med 15. in 17. letom starosti) 

ter mlajši odrasli (od 18 do 30 let starosti) Alkohol predstavlja še posebej veliko tveganje za 

otroke in najstnike, ki se še razvijajo in odraščajo (povzeto po članku: Alcohol policy and  

young people). 

Starostne omejitve imajo pri obsegu pitja alkoholnih pijač pomembno vlogo. V strokovni 

literaturi na to temo obstaja viden konsenz glede trditve, da imajo v zakonodajah določene 

spremembe starostne meje glede uživanja alkohola, neposreden vpliv na pivsko vedenje 

mladih in s tem tudi na probleme, povezane z alkoholom. 

Klinični pregled o dostopnosti mladih do tobaka, alkohola in drugih drog (Young people’s 

access to tobacco, alcohol, and other drugs - BMJ), opravljen na univerzi v Glasgowu, je 

potrdil tezo, da je alkohol široko dostopen proizvod. Prvo srečanje z alkoholnimi pijačami 

mladi običajno doživijo doma v krogu družine. Izkušnje se nadaljujejo na zabavah pri 

prijateljih in kasneje v lokalih. Analiza različnih pristopov do problematike alkohola 

med mladimi je avtorje pregleda pripeljala do zaključka, da je omejevanje dostopnosti 

do alkohola lahko učinkovit ukrep pri odmikanju pitja alkohola med mladimi v kasnejše 

obdobje in pri oblikovanju pivskega vedenja. Izpostavili so primer Danske, ki je pred 

kratkim uvedla starostno omejitev tudi za nakup piva. Zabeležili so zmanjšano porabo 
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piva in manj primerov pijanosti med mladimi. Tudi primerjava med ameriškimi zveznimi 

državami, ki imajo različno zakonsko določeno starostno mejo za nakup alkoholnih 

pijač (18-21), zgovorno kaže vpliv starostne meje na pitje alkohola med mladimi in s 

tem tudi na škodo, ki jo le-ta povzroča. Kot učinkovito se je izkazalo tudi izobraževanje 

strežnega osebja in nadzor nad prodajo v obliki državnega monopola, kot je to primer v 

severnoevropskih državah. V vseh primerih pa je potreben učinkovit nadzor, saj avtorji 

opozarjajo, da so se prostovoljni kodeksi akterjev (gostinci, proizvajalci alkoholnih pijač) 

izkazali za neučinkovite.  

med obravnavanimi državami imajo problematiko dostopanja mladih do alkoholnih 

pijač urejeno v posebnem zakonu o alkoholu (oziroma o opojnih pijačah) na finskem 

in na Irskem. V Zvezni republiki Nemčiji to področje ureja Zakon o zaščiti mladine, v 

franciji pa je vključeno v Zakonik o javnem zdravju. V Španiji vstop mladih v lokale ureja 

Temeljni zakon o zaščiti javne varnosti, lokalne oblasti pa to področje bolj natančno 

urejajo s podzakonskimi akti.  

Starostne meje za prodajo oziroma točenje alkoholnih pijač so po različnih državah 

različne; na Irskem velja splošna omejitev 18 let za vse vrste alkoholnih pijač, tako za nakup 

v trgovinah kot tudi za točenje v lokalih. Podobno velja na finskem, kjer pa je režim glede 

nakupa žganih pijač v trgovinah še nekoliko strožji, saj jih lahko kupujejo samo osebe 

nad 20 let starosti. Na drugi strani velja milejši režim v Nemčiji, kjer je uzakonjena splošna 

omejitev prodaje in točenja vseh alkoholnih pijač, in sicer je to starost 16 let, izjema pa 

velja za prodajo in točenje žganih pijač, ki znaša v obeh primerih 18 let. Najmilejši je med 

obdelanimi državami režim v franciji, kjer velja splošna omejitev 16 let, razen za točenje 

najmočnejših pijač v lokalih, kjer velja starostna meja 18 let, so pa kazni za nespoštovanje 

predpisov dokaj visoke. 

Vstop mladoletnih oseb v lokale, kjer se točijo alkoholne pijače, je v večini obravnavanih 

primerov pogojen z njihovo starostjo, razen na finskem, kjer mladoletnim osebam, 

kot izhaja iz zakona, ni prepovedan vstop v lokale, pač pa jim je prepovedano samo 

točenje alkoholnih pijač. V franciji mladoletniki, mlajši od 16 let, ki niso v spremstvu 

staršev ali odgovornih oseb, nimajo pravice do  vstopa v gostinske lokale, kjer se toči 

alkoholna pijača, mladoletniki, starejši od 13 let, pa imajo pravico do vstopa v gostinske 

lokale, kjer se točijo samo brezalkoholne pijače. Na Irskem lastnik lokala ne sme 

dovoliti mladoletni osebi izpod 18. leta starosti neomejene prisotnosti v lokalu. Izjeme 

veljajo npr. za mladoletnike v spremstvu ali za prisotnost v določenem času. Lastnik 

lahko odreče dovoljenje za prisotnost otroka v lokalu, če upravičeno meni, da je to 
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lahko škodljivo za njegovo zdravje, varnost ali blagor. Od osebe med 18. in 21. letom 

starosti mora lastnik lokala zahtevati predložitev dokazila o starosti, kajti v nasprotnem 

primeru se v večernem času ne sme nahajati v lokalu. V Zvezni republiki Nemčiji otroci 

in mladoletniki do dopolnjenega 16. leta starosti ne smejo biti prisotni v gostinskem 

lokalu, razen v primeru, če so izpolnjeni nekateri drugi pogoji (npr. spremljanje staršev, 

čas prisotnosti). mladoletniki od dopolnjenega 16. do 18. leta starosti se brez spremstva 

staršev ali skrbnikov ne smejo nahajati v gostinskem lokalu med polnočjo in 5.00 uro 

zjutraj. V Španiji je mladoletnikom (pod 18. letom starosti) prepovedan vstop v diskoteke, 

lokale in podobne objekte.

 

Kazni za kršitve v zvezi s prepovedjo točenja alkohola mladoletnim osebam in prepovedjo 

njihove prisotnosti v gostinskih lokalih so predpisane predvsem za lastnike lokalov, 

lahko pa so kaznovani tudi starši (Irska, francija). Na Irskem je z globo kaznovan tudi 

mladoletnik, ki kupuje alkoholne pijače, jih uživa na javnih mestih ali se lažno predstavlja, 

da je star nad 18 let, da bi lahko kupil ali užival alkoholno pijačo. V franciji se lahko staršem, 

ki dovolijo, da se njihov otrok napije do pijanosti, odvzame roditeljska pravica. V vseh 

obravnavanih državah se lahko v primeru kršitev gostinski lokal začasno ali za stalno zapre 

oziroma pristojni organi ne izdajo dovoljenja za obratovanje (točenje alkoholnih pijač).

Nadzor nad izvajanjem zakonskih določb izvajajo različni organi; na finskem so to 

ministrstvo za socialne zadeve in zdravje, v katerega sestavu deluje posebna agencija za 

nadzor izdelkov, pomembno vlogo pa igrajo tudi državni pokrajinski uradi in v okviru 

svojih pristojnosti policija. V franciji se izvaja nadzor v okviru ministrstva, pristojnega za 

javno zdravje, za javni red in mir pa je odgovorna, tako kot tudi v drugih obravnavanih 

državah, policija. V Zvezni republiki Nemčiji so za izvajanje zakona pristojni okrajni uradi, 

v nekaterih primerih pa tudi uradi za notranje zadeve oziroma uradi za družino in socialo. 

V Španiji je nadzor nad izvajanjem zakonov, ki obravnavajo problematiko rabe alkohola, 

v rokah lokalnih oblasti.    

Ocene o učinkovitosti ukrepov v zvezi z omejevanjem dostopa do alkoholnih pijač se 

v posameznih državah med seboj nekoliko razlikujejo. Na Irskem naj bi, po mnenju 

predstavnice nevladnih organizacij, zakonska ureditev ne imela vpliva na pitje 

mladoletnikov. Razlog za slabše stanje na tem področju naj bi bila nezadostna sredstva 

za izvrševanje določb zakona v zvezi s preprečevanjem alkoholizma. V nekaterih predelih 

države je policija v zvezi z nadzorom nad izvajanjem zakonodaje bolj aktivna, v drugih pa 

manj. V Zvezni republiki Nemčiji je po mnenju centra za odvisnosti zakonska ureditev 

konsistentna, vendar pa ne preprečuje zlorab. Občasno se preverja, kako trgovine in lokali 



263

izpolnjujejo svoje obveznosti in rezultati se med seboj zelo razlikujejo; verižno popivanje 

in nasilje sta še nadalje prisotna. Glede “alcopops” kljub zvišanju davkov obstaja bojazen, 

da problem s tem ni bil rešen, kajti mladi ločeno kupujejo brezalkoholne in alkoholne 

pijače ter jih mešajo med seboj. V Španiji velik problem predstavlja popivanje mladih na 

prostem (kar jim omogoča milo podnebje). Vlada razmišlja o ukrepih, usmerjenih prav 

v to problematiko (prepoved pitja tudi na nekaterih odprtih prostorih).
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CeRKVeNI dAVeK*

I. UVOD

V nekaterih državah obstaja možnost, da tako verniki kakor tudi drugi prispevajo 

k financiranju cerkve v obliki dela dohodnine, o katerem odloča davkoplačevalec. 

Izoblikovali so se različni načini financiranja cerkve, njenih ustanov in cerkvene 

dejavnosti. V prvem sistemu država financira cerkev (primeri so: Belgija, Luksemburg in 

Grčija), v drugem sistemu pa pripadniki sami financirajo cerkev. V tem sistemu obstajajo 

različni načini financiranja: sistem nabirk je značilen za francijo, Portugalsko, Irsko in 

Nizozemsko, Avstrija ima obvezni cerkveni prispevek, v nekaterih državah (Nemčija in 

skandinavske države) pa poznajo cerkveni davek za vse pripadnike cerkve. Obstajajo 

tudi druge oblike dajatev, ki jih upoštevajo davčne službe pri odmeri osebnega davka: v 

Italiji lahko vernik nakaže določeno vsoto davka na dohodek bodisi za cerkev bodisi za 

druge humanitarne organizacije. Podobna sta tudi španski in madžarski sistem (povzeto 

in prirejeno po Stubelj, 2005).

V okviru Sveta Evrope so ugotovili, da v vseh evropskih državah država igra neposredno ali 

posredno vlogo v financiranju verskih dejavnosti. V glavnem sta poznana dva sistema, in 

sicer sistem državne cerkve in sistem priznane cerkve. V prvem sistemu (finska, Danska) 

je cerkev priznana kot državna. cerkev v teh državah ne izvaja samo verske vloge, pač pa 

opravlja tudi določene civilne dolžnosti, kot so npr. vodenje civilnih registrov in pogrebne 

dejavnosti. cerkveni davek je torej v teh državah namenjen pokrivanju stroškov cerkva 

in tudi tistih stroškov, ki so nastali pri opravljanju njihovih civilnih aktivnosti. Davčna 

obveznost je splošna. Četudi se je mogoče izogniti plačilu davka zaradi nepripadnosti 

cerkvi, pa se mu ni mogoče izogniti v celoti, in sicer ravno zaradi civilnih aktivnosti, ki 

jih izvaja cerkev. Na Švedskem je tako vsakdo dolžan plačati določen odstotek davka 

iz naslova pogrebnih aktivnosti, ne glede na versko pripadnost. V Svetu Evrope so 

prepričani, da tak režim določene cerkve postavlja v privilegiran položaj, vprašljivo pa 

je tudi enako obravnavanje oseb, ki niso pripadniki državne cerkve. V drugem sistemu, 

torej v sistemu priznane cerkve, pa je državljanom omogočeno, da se v skladu z lastnim 

prepričanjem odločijo, ali bodo prispevali k financiranju ene od cerkva, ki jih država 

priznava. Tako pridobljena sredstva pomenijo glavni vir financiranja cerkva, namenjena 

* Blažič Janez; pripravljeno  20.12.2005, objavljeno 5.1.2006 
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pa so med drugim za plačilo cerkvenega osebja in vzdrževanje cerkvenih stavb (npr. v 

Nemčiji, Italiji in Španiji). Svet Evrope si zastavlja vprašanje, ali ni pri takem sistemu morda 

kršena pravica posameznika do spoštovanja zasebnega življenja; ali se namreč lahko 

naloži posamezniku obveznost, da se javno izjavi o verskem prepričanju (delodajalcu 

oziroma državnemu organu) oziroma ali so sploh dopustni seznami oseb glede na 

njihovo versko prepričanje (povzeto po Svet Evrope, 2004).

Po nekaterih ugotovitvah predstavlja prvo težavo pri financiranju verskih skupnosti 

prek davčnega sistema diskriminacija med posameznimi verskimi skupnostmi, druga 

težava pa se nanaša na možnost odklonitve plačila davka. Čeprav mednarodno pravo ne 

prepoveduje takega načina financiranja verskih skupnosti, pa bi moralo biti posamezniku 

omogočeno, da ne plačuje davka, namenjenega cerkvi (povzeto po OVSE, 2004).

V Republiki Sloveniji cerkvenega davka ne poznamo. Tudi na ravni Evropske unije to 

področje ni urejeno. 

V nalogi je prikazana ureditev cerkvenega davka v nekaterih državah Evropske unije. 

Podana je opredelitev cerkvenega davka, njegova umeščenost v davčni in pravni sistem 

posamezne države ter morebitne olajšave, povezane z njim, pa tudi oblika, v kateri se 

pojavlja v posamezni državi. Proučili smo tudi morebitne pravice in obveznosti plačnika 

cerkvenega davka oziroma njegovo možnost, da odloča o porabi ali namenu davka. Pri 

izdelavi naloge smo pregledali in prikazali na svetovnem spletu dostopno ureditev v 

zakonih in drugih aktih posameznih obravnavanih držav, pa tudi drugo gradivo, predvsem 

številne strokovne članke. Omejili smo se samo na tiste prispevke posameznika, ki gredo 

cerkvi in pri tem neposredno ali posredno pomenijo njegovo davčno obveznost oziroma 

nanjo vplivajo.  

II. SPLOŠNO

cerkvene davščine so v nekaterih državah obvezne dajatve vernikov za kritje cerkvenih 

potreb (povzeto po Pravni terminološki slovar, 1999: 40). 

Davek je izvedeni denarni dohodek države, ki ga ta brez neposredne protistoritve pobira 

v javnem interesu na temelju svoje finančne suverenosti (leksikon Pravo, 1987: 28). 

Po nekaterih opredelitvah izraz “church Tax” ne pomeni davka v strogem pomenu besede, 

pač pa gre za prispevke cerkvi, ki jih država pobira hkrati z državnimi davki. Zastavlja 

se tudi vprašanje, ali je cerkveni davek res pravi davek, kot ga definirajo mednarodne 

organizacije: obvezno, brez neposredne protistioritve (unrequited) izvedeno plačilo vladi 
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(tako Wikipedia: Status of religious freedom in Germany in OECD Observer, 1999). 

Glede na vse navedeno bi težko sploh govorili o cerkvenem davku, saj iz pričujočega 

pregleda izhaja, da se ta pobira samo od določenih kategorij oseb, torej od pripadnikov 

nekaterih cerkva. Posameznik se lahko izogne plačilu cerkvenega davka, če izstopi iz 

cerkve. V nekaterih državah se plačujejo davki v korist dveh ali večih različnih cerkva. 

Glede na navedeno bi bil morda bolj ustrezen splošni izraz cerkvena davščina (davščine 

so po SSKJ dajatve, v obliki davka, pristojbine ali prispevka), ali pa morda kar cerkveni 

prispevek. Tudi v Avstriji, denimo, poznajo cerkveni prispevek (Kirchebeitrag). Vendar 

pa smo se v nalogi zaradi poenotenja držali splošnega, že uveljavljenega izraza cerkveni 

davek, in sicer vselej, kadar smo v zakonodaji ali strokovni literaturi naleteli na angleški 

izraz church Tax. 

Katoliška cerkev ima po V. knjigi Zakonika cerkvenega prava (ZcP) pravico nalagati 

dajatve vernikom za svoje potrebe: davek, pristojbine in darove, miloščine, posebne 

darove ter druge nabirke in darovi. Obstajata dva sistema, s katerima se hoče cerkev 

izogniti sporom v zvezi s tolmačenjem cerkvene in civilne zakonodaje: odstop 

(kanonizacija) in mednarodne pogodbe (konkordati). Pri odstopu gre za postopek, pri 

katerem preide določen problem z zakonodaje vesoljne cerkve na raven območnega 

prava delnih cerkva, nato pa se reševanje problema prenese s področja cerkvene na 

področje civilne zakonodaje. S tem cerkev na nek način “posvoji ali kanonizira” civilno 

zakonodajo v določeni zadevi. Konkordati pa so klasična oblika usklajevanja cerkvene 

in civilne zakonodaje. Te mednarodne pogodbe apostolski sedež sklepa z različnimi 

državami (povzeto po Košir, 2001).

Nekatere cerkve imajo poseben status v državi. Po minnerathu (2001) so etablirane ali 

državne cerkve na splošno bolj ali manj avtonomne v odnosu države. Njihovo notranjo 

pravno ureditev določa državna zakonodaja, slednja tudi nadzoruje njihove dejavnosti. 

Parlament, vlada oziroma monarh sklepajo v zadnji instanci o cerkvenih vprašanjih.

Kljub različnim sistemom urejanja razmerij med državo in cerkvijo (oz. verskimi 

skupnostmi) v državah članicah EU in neharmoniziranim evropskim pravom na tem 

področju, so vedno bolj vidni skupni trendi. Po vseh državah članicah EU je zaslediti 

rastoči trend (raz)ločitve med državo in verskimi skupnostmi in hkrati razvijanje 

prijateljskega sodelovanja. Pri nadaljnjem razvoju prava Evropske unije na področju 

državno-cerkvenega prava (church-State Law) bo pomembno predvsem spoštovanje 

različnih sistemov držav članic. Pravo Evropske unije ima namreč le omejen vpliv na to 

pravno področje, saj nima splošne pristojnosti na tem področju. Vpliv na cerkve in verske 
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skupnosti ima na primer prek spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

delovnopravne zakonodaje, prepovedi diskriminacije, kvot na področju kmetijstva, 

davčnih olajšav itd (povzeto po Drenik, 2004).

III. UREDITEV V ZAKONIH IN DRUGIH AKTIH NEKATERIH   
 DRŽAV

3.1 Avstrija

V Avstriji še vedno velja konkordat s svetim sedežem iz leta 1933 (ki je začel veljati leta 1934), 

pa tudi številni sporazumi o premoženjskih vprašanjih. cerkve in verske organizacije, ki 

jih država priznava, povsem avtonomno urejajo svoje zadeve, kar vključuje tudi pobiranje 

prispevkov, in uživajo status korporacij javnega prava (povzeto po Minnerath, 2001).

cerkve pobirajo cerkveni prispevek (der Kirchenbeitrag), za razliko od nemške ureditve 

pa državni davčni organi pri tem ne sodelujejo. Ne more se torej govoriti o obliki davka.1

Obveznost cerkvenega prispevka za člane izhaja iz njihove pripadnosti določeni cerkvi 

ne glede na to, kaj dobi posameznik v zameno. Judikatura Vrhovnega sodišča vztraja na 

stališču, da cerkvenih prispevkov ni mogoče obravnavati kot javnih dajatev in se s tem v 

najširšem smislu približujejo društvenim prispevkom; cerkve se pri njihovem pobiranju 

ne poslužujejo državne pomoči (povzeto in prirejeno po Prepeluh, 2000).

Zvezni zakon o obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über 

die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (Einkommensteuergesetz 

1988 - EStG 1988)) v VI. poglavju omenja posebne izdatke (Sonderausgaben). Posebni 

izdatki se odštejejo od osnove za odmero davka, med drugim pa mednje spadajo tudi 

prispevki zakonsko priznanim cerkvam in verskim skupnostim, največ v višini 100 € 

letno. Na koncu leta se višina davka na dohodek izravna, bodisi pod posebnimi pogoji 

avtomatično bodisi na posebno zahtevo; če davkoplačevalec plača cerkveni prispevek, 

lahko tudi sam zahteva izravnavo. 

Pravna podlaga za pobiranje cerkvenega prispevka v Avstriji je Zakon o cerkvenem 

prispevku iz leta 1939. Na podlagi ustavnega zakona iz leta 1945 je bil navedeni zakon, 

1  Nasprotno pa avtorja gradiva za 3. davčno konferenco Slovenskega inštituta za revizijo, kljub prevladujoči 

terminološki opredelitvi, uporabljata izraz cerkveni davek.
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kot še veliko drugih, prevzet kot veljavni predpis v avstrijsko pravo. V premoženjski 

pogodbi med cerkvijo in državo z dne 23. julija 1960 je bilo dogovorjeno, da cerkev 

lahko še naprej pobira svoje prispevke in z njimi prosto razpolaga. Na tej pravni podlagi 

vsaka škofija sprejme svoj pravilnik o cerkvenih prispevkih (Kirchenbeitragsordnung) 

in tarifo cerkvenih prispevkov (Kirchenbeitragstarif). Tarifo sprejme gospodarski (ali 

pa kako drugače poimenovani) svet vsake škofije, ki je posvetovalni organ, potrdi pa jo 

škof (povzeto po spletni strani škofije Innsbruck). 

Zakon velja za katoliško, evangeličansko in starokatoliško cerkev in določa, da so k 

cerkvenemu prispevku zavezani vsi polnoletni člani določene cerkve. Obveznost 

preneha s smrtjo ali izstopom zavezanca iz cerkve. Neplačane prispevke lahko cerkev 

uveljavi s tožbo pred civilnim sodiščem in jih na podlagi pravnomočne sodbe izterja s 

civilnopravno izvršbo. Pravilniki o cerkvenih prispevkih spadajo v notranje pravo cerkve 

in ne gre za predpise v državnopravnem smislu, torej niso podvrženi ustavnosodni 

presoji Ustavnega sodišča. Vsak pravilnik se pošlje ministrstvu, v katerega pristojnost 

spada tudi bogoslužje; s tem pridobi takšno pravno veljavo, ki je potrebna za pomoč 

države v primeru morebitne izterjave. V pravilnikih morajo biti med drugim navedeni 

pogoji, pod katerimi so člani zavezani (bivališče, zemljiška posest ali podjetje na območju 

škofije in davčna sposobnost zavezanca - njegova samoocena in ocena cerkve). Druge 

priznane cerkve, razen treh naštetih, lahko same uvedejo dajatve in jih z upravno izvršbo 

tudi neposredno izvršijo. To jih praktično postavlja celo v boljši položaj (povzeto in 

prirejeno po Prepeluh, 2000).

V Pravilniku o cerkvenem prispevku škofije Innsbruck je podrobneje urejeno razmerje 

med posameznimi organi znotraj škofije, ki delujejo na področju cerkvenih prispevkov, 

določen pa je tudi postopek pobiranja prispevka. Obveznost plačila cerkvenega prispevka 

velja za vse pripadnike katoliške cerkve, ki prebivajo na ozemlju škofije, ne glede na 

njihovo državljanstvo. Podlago za prispevek predstavljata dohodek v skladu z zakonom 

o davku na dohodek in skupno premoženje. Če prideta pri posamezniku v poštev obe 

podlagi, se oba zneska prispevkov razpolovita, pri čemer pa skupni cerkveni prispevek 

ne sme presegati višine, ki bi bila določena samo na podlagi dohodka. Če je podlaga 

samo skupno premoženje, se razpolovi znesek tega prispevka. cerkveni prispevek se 

obračuna tudi od kmetijskega in gozdarskega premoženja. cerkveni prispevek zakoncev, 

ki sta oba katoličana, se obravnava skupaj, torej veljata za solidarna dolžnika. Sicer se 

prispevek plačuje ločeno. Odmerja se po določeni tarifi in ob upoštevanju znižanj za 

zakonca in otroke ter se plačuje v štirih obrokih vsako leto. 
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V dodatku k pravilniku so razdelane posamezne vrste cerkvenega prispevka. Iz dohodka 

znaša prispevek 1,1 % osnove za prispevek, znižane za določen znesek (od 45 € do  

78 €) oziroma 15,75 € za osebe, ki prejemajo dohodke izključno iz dela, pa ne gre za 

samostojno dejavnost. Iz naslova oddajanja zasebnih sob se plača po 1,80 € na posteljo in 

sezono. cerkveni prispevek iz kmetijskega in gozdarskega premoženja se odmerja glede 

na enotno cenitveno vrednost (Einheitswert – EW), ki jo za vsako kmetijo izda davčni 

urad) in znaša 0,7 %, najmanj pa 15,75 € (povzeto po Pravilniku o cerkvenem prispevku 

škofije Innsbruck, spletna stran).

Če zavezanec ne predloži pravočasnih, popolnih in pravilnih letnih dokazil o dohodku, 

odmeri cerkveni prispevek pristojni cerkveni organ na podlagi lastne ocene. Zoper 

odločbo cerkvenih organov je v roku enega meseca možna pritožba na škofijsko 

finančno zbornico, ki sicer škofijo zastopa tudi v postopku pred sodiščem in v izvršilnem 

postopku (povzeto po Prepeluh, 2000).

cerkveni prispevek se lahko določi za posebne namene. celovška škofija ima od leta 1996 

dalje tako ureditev, da je del cerkvenega prispevka namenjen za eno od šestih cerkvenih 

potreb: za izobraževanje bodočih duhovnikov, za mladinski dom v Krki, za koroške 

misijonarje na tujem, za pomoč ljudem v stiski na Koroškem in za dva izobraževalna 

domova (povzeto in prirejeno po Stubelj, 2005).

Pobiranje cerkvenih prispevkov pa ima tudi negativno posledico za članstvo v cerkvi. V 

zadnjem času se ravno zaradi cerkvenih prispevkov v celotni državi pojavlja tendenca 

izstopanja iz katoliške cerkve, pojavljajo pa se tudi že ideje o možni modifikaciji obstoječe 

ureditve, npr. z uvedbo enotnega kulturnega davka za vse prebivalce Avstrije, ki bi znašal 

približno 1 % plače, komu pa bi pripadel, bi določil zavezanec - med prejemniki bi bile 

lahko tudi zakonsko priznane cerkve in verske skupnosti (povzeto in prirejeno po 

Prepeluh, 2000).

3.2. Danska

Danska ustava določa, da je evangeličanska protestantska cerkev državna cerkev in da 

jo država tudi podpira. Iz cerkvenega davka se financira znaten delež cerkvenih potreb. 

Nihče ne sme biti prisiljen v njegovo plačilo. Posameznik lahko izstopi iz cerkve in s 

tem preneha tudi njegova davčna obveznost. Pripadniki drugih verskih skupnosti, zlasti 

katoličani, se pritožujejo, ker vlada ne zagotavlja verske enakosti. Če pa bi tudi drugim 

verskim skupnostim dopustili enak status in privilegije, bi to zahtevalo spremembo ustave. 
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Sodeč po raziskavah javnega mnenja si državna cerkev zasluži posebno mesto v ustavi; tako 

namreč meni večina državljanov (povzeto in prirejeno po U.S. Department of State, 2005).

cerkveni davek (kirkeskat) se plačuje skupaj z državnimi in lokalnimi davki na dohodek, 

pravila za njegovo odmerjanje pa so enaka kot za lokalne davke na dohodek. cerkveni 

davek se od obdavčljivega dohodka fizičnih oseb odmerja v pavšalnem znesku in je 

različen po občinah, znaša pa med 0,48 % in 1,51 % (za leto 2005). cerkveni davek plačujejo 

samo pripadniki danske državne cerkve (povzeto po European Tax Handbook).

Dansko ministrstvo za cerkvene zadeve sestavi proračun za skupni fond, iz katerega se 

plačujejo stroški državne cerkve. To ministrstvo tudi določa, kolikšen delež cerkvenega 

davka bo moral plačati vsak posameznik – pripadnik državne cerkve, in sicer se določi 

odstotek od njegovega obdavčljivega dohodka. V letu 2005 znaša povprečna stopnja 

cerkvenega davka 0,7 % (povzeto po spletnih straneh Denmark Portal in Taxation - when 

moving to Denmark). 

Davek se odmeri od dela dohodka, ki presega znesek odbitkov, celotni davek pa je 

seštevek občinskega, okrožnega, vladnega in cerkvenega davka (za pripadnike državne 

cerkve). med drugim tudi za cerkveni davek ne velja davčna zgornja meja (tax ceiling). 

Pripadniki drugih s strani države uradno priznanih verskih skupnosti, ki jim dajejo 

določene prispevke, lahko iz tega naslova uživajo nekatere davčne olajšave (povzeto po 

spletni strani Tax in Denmark).

Danski parlamentarci so konec leta 2004 predlagali sprejem verskega davka, ki naj nadomesti 

cerkveni davek. Namen je v tem, da omogočijo muslimanom na Danskem, da prispevajo za 

svoje verske občine namesto za državno cerkev (povzeto po spletni strani Nyheder).

3.3 Finska 

cerkveni davek (kirkollisvero) ni opredeljen v posebnem zakonu, pač pa v okviru 

splošne davčne zakonodaje. Zakon o davku na dohodek iz leta 1992 je splošen zakon, 

ki pokriva vse vrste dohodkov. Izjema so dohodki iz kmetijstva in gozdarstva, poslovni 

dobički in dohodki od poklicnih aktivnosti, ki so urejeni v drugih zakonih. cerkveni 

davek odmerja lokalni cerkveni svet. Za leto 2001 je bila povprečna stopnja tega davka 

1,32 % ocenjenega dohodka. 

celotni letni davek je na finskem sestavljen iz državnega davka na dohodek, občinskega 

davka na dohodek, cerkvenega davka in prispevka za zdravstveno zavarovanje (povzeto 

po spletni strani Taxation in finland).  

Pripadniki evangeličanske protestantske (Evangelical Lutheran) in pravoslavne  

cerkve, ki sta državni cerkvi, so zavezanci za plačilo cerkvenega davka od zasluženega 

dohodka. Višina davka se odmeri na podlagi dohodka, ki je določen kot osnova za 
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izračun občinskega davka na dohodek. cerkveni davek se odmerja v pavšalnih zneskih, 

ki variirajo med 1 % in 2,25 % ocenjenega dohodka, v odvisnosti od župnije; v helsinkih 

znaša 1 % (povzeto po European Tax Handbook).

S cerkvenim davkom zbrani denar se uporablja za podporo dejavnosti, ki jih izvaja cerkev, 

in sicer za delo z otroci in mladino, za socialno delo, poleg tega pa tudi vzdrževanje 

pokopališč in zgodovinskih stavb ter za vodenje župnijskih registrov (povzeto po spletni 

strani The Church in Finland today). 

Če posamezni pripadnik cerkve noče plačevati cerkvenega davka, mora obvestiti svojo 

cerkev, da iz nje izstopa. Na koncu leta 2004 je bilo približno 83,6 % prebivalcev finske 

pripadnikov evangeličanske protestantske cerkve, 1 % pa je bilo pripadnikov pravoslavne 

cerkve. Delež pripadnikov evangeličanske protestantske cerkve vsako leto pada; leta 

2003 je bil sprejet nov zakon o verski svobodi, ki je poenostavil postopek za izstop iz 

cerkve, kar je še povečalo število pripadnikov cerkve, ki so jo zapustili.. Analitiki menijo, 

da gre vzroke za veliko število izstopov iz cerkve pripisati tudi njihovi želji, da se izognejo 

plačilu davka (povzeto po U.S. Department of State, 2005).

3.4 Francija

cerkev in država sta ločeni. Država zgolj posredno podpira cerkev s tem, da plačuje 

nekatere duhovnike (npr. v zaporih), da daje (ministrstvo za finance, departmaji in 

občine) ugodna posojila za zidavo novih sakralnih objektov, nadalje z ugodnim davčnim  

sistemom za verska in škofijska združenja (tudi glede znižanja davčne osnove za donacije 

fizičnih oseb) in s povečanjem možnosti za zmanjšanje davkov v korist verskih združenj 

(povzeto po Kunaver in Erjavec, 2000).

Splošni davčni zakonik (Code général des impôts) v 200. členu določa, da imajo fizične 

osebe pravico do znižanja osnove za davek na dohodek v višini 66 % vsote daril in plačil v 

korist verskih združenj, ki so upravičena do prejemanja daril in plačil, v Alzaciji in Loreni 

pa tudi v korist javnih verskih ustanov, ki so tam priznane, in da je ta znesek omejen z 20 

% vseh obdavčljivih dohodkov. Po 795. členu navedenega zakonika so davka oproščeni 

tudi brezplačni prenosi lastništva v korist verskih skupnosti. Specifičnost francoske 

obdavčitve fizičnih oseb je v tem, da se davek odmeri od dohodka gospodinjstva in ne 

od dohodka posameznika.

Iz zgodovinskih razlogov velja v treh vzhodnofrancoskih departmajih (Haut-Rhin, 

Bas-Rhin in Moselle) v Alzaciji in Loreni drugačen davčni režim. Tam imajo pripadniki 
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judovske, protestantske, reformirane in katoliške cerkve možnost, da del svojega davka 

na dohodek namenijo svoji verski skupnosti s pomočjo državnega davčnega sistema 

(povzeto po U.S. Department of State, 2005).

3.5 Italija 

Do leta 1984 je bila katoliška cerkev državna cerkev. Leta 1984 je novi konkordat nadomestil 

prejšnjega iz leta 1929. Konkordate je država sklenila tudi z nekaterimi drugimi verskimi 

skupnostmi. Tako kot v Španiji je na podlagi konkordata urejeno posebno financiranje 

cerkva; uveden je sistem prispevkov po izbiri za osebe, ki plačujejo davek na dohodek. 

Te osebe se lahko odločijo, da svoji cerkvi oziroma neki nevtralni instituciji namenijo 

del svojega davka na dohodek fizičnih oseb (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 

- IRPEF). Pobira ga davčna uprava, ki ga nato izplača cerkvam (povzeto in prirejeno po 

Minnerath, 2001).

Država odstopi del terjatev do davčnih zavezancev neposredno cerkvi. Ne gre za 

financiranje cerkve iz državnega proračuna, pač pa je cerkev upravičena do dela 

davka, ki ga davčni zavezanec nameni cerkvi in tak namen tudi opredeli v letni davčni 

napovedi. Pri obdavčitvi fizičnih oseb je možno od vsote davčnih virov odšteti določene 

ustrezno dokumentirane izdatke, med drugim tudi prispevke (ne gre za davek) za verske 

skupnosti, vendar največ do določene vsote letno (povzeto in prirejeno po Slovenski 

inštitut za revizijo, 2002). 

Namenjanje dela davka za cerkvene potrebe je urejeno v zakonu, št. 222 z dne  

20. maja 1985 o cerkvenih ustanovah in premoženju v Italiji ter o vzdrževanju katoliške 

duhovščine v službi v škofijah (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per 

il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), nazadnje spremenjenega v 

letu 2003 (povzeto po spletni strani Guritel). V 47. členu tega zakona je določeno, da se 

0,8 % davka na dohodek, ki ga davčni uradi ugotovijo na podlagi letne napovedi, delno 

nameni za socialne ali humanitarne cilje pod neposrednim upravljanjem države, delno 

pa za potrebe katoliške cerkve, kar neposredno upravlja sama cerkev. Davkoplačevalci 

v letni napovedi izrecno izjavijo, v kakšne namene naj gre ta del njihovega davka.  

Če tega ne storijo, do razporeditve pride po drugih kriterijih. Znesek davka se upošteva 

kot olajšava pri davčni napovedi.

Davkoplačevalci se torej lahko odločijo, da gre delež davka cerkvi ali za enega izmed 

štirih državnih programov: za borbo proti lakoti, za ublažitev naravnih katastrof, za 
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pomoč beguncem ali za zaščito kulturne dediščine. Če davkoplačevalec določi svoj 

davek za enega od štirih državnih programov, se sredstva zberejo v posebnem skladu, 

ki ga upravlja urad Sveta ministrov. Za sredstva iz tega sklada se lahko potegujejo ne 

samo neprofitne organizacije, pač pa tudi lokalne cerkve, lokalni oblastni organi in celo 

vladne ustanove. Ni točnih podatkov o tem, koliko sredstev iz tega davka je nakazanih 

cerkvi, znano pa je, da približno 90 % davkoplačevalcev ta sredstva itak nameni cerkvi.  

Po poročilu za leto 2001 sta šli skoraj dve tretjini sredstev, pridobljenih na račun tega 

davka, ki ga davkoplačevalci niso izrecno namenili cerkvi, kljub temu za lokalne cerkve 

in lokalne oblasti, večinoma za varstvo kulturne dediščine (obnova spomenikov,  

cerkev, drugih stavb ipd.). V letu 1988 je dekret predsednika republike razširil krog 

prejemnikov tega dela davka tudi na druge registrirane cerkve (povzeto po Percentage 

Laws Explained, 2004). 

3.6 Madžarska

Konec leta 1996 je bil na madžarskem sprejet poseben zakon (Act CXXVI of 1996, popularno 

imenovan tudi 1% Law), v katerem je določeno, da se neprofitne in cerkvene organizacije 

skupaj potegujejo za 1 % davka na dohodek individualnega davkoplačevalca. Katoliška 

cerkev je nasprotovala možnosti, da bi z neprofitnimi organizacijami tekmovala za denar, 

zato je bil leta 1998 po pogajanjih z vlado dosežen kompromis, po katerem je cerkev 

posebna kategorija prejemnikov denarja in to za dodaten 1 % davka. Če davkoplačevalec 

tega dodatnega odstotka davka noče nameniti za cerkev, gre znesek davka za vladne 

programe. Že od uvedbe tega zakona se je videlo, da je sistem odvajanja davkov drag in 

zapleten. V praksi izgleda tako, da davkoplačevalec ob navadni davčni napovedi izpolni 

še poseben obrazec in ga da v zaprto kuverto ter priloži davčni napovedi. Davčni uradnik 

preveri, ali je upravičen do nakazila 1 % davka, in kakšna je njegova vsota. Nato se znesek 

nakaže upravičenemu koristniku. V letu 2003 se je približno 600.000 davkoplačevalcev 

odločilo za nakazilo 1 % davka različnim cerkvam in iz tega zneska so zbrali približno 

12 milijonov €. Preostalih 140.000 davkoplačevalcev, ki lahko odvajajo 1 % davek, ni 

hotelo nameniti tega davka cerkvam, zato so šla njihova sredstva v korist različnih vladnih 

programov (povzeto po Percentage Laws Explained, 2004).  

Za razliko od Italije plačajo madžari 1 % davka od dohodka, vendar to ne velja za vse 

davkoplačevalce; treba je izpolnjevati še dodatne pogoje. Upokojenci in nižji sloji 

prebivalstva so tako izločeni iz sistema plačevanja. Vpliv na porazdelitev teh sredstev 

ima zatorej le manjši delež prebivalstva (povzeto in prirejeno po Stubelj, 2005).   
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3.7 Nizozemska

V tej državi je davkoplačevalec upravičen do uveljavljanja znižanja davčne osnove od t. i. 

dohodka iz naslova “dela in bivališča” (employment and dwellings).2 med drugimi razlogi 

za znižanje davčne osnove so navedene tudi donacije določenim domačim in tujim 

verskim, dobrodelnim in kulturnim institucijam, pri čemer je najnižji znesek donacije  

60 € oziroma 1 % (če to predstavlja večji znesek kot 60 €) obdavčljivega dohodka iz naslova 

dela in bivališča, največ pa se davčna osnova lahko zniža za 10 % skupnega obdavčljivega 

dohodka iz naslova dela in bivališča (povzeto po European Tax Handbook, 2005). 

V 47. členu nizozemskega Zakona o davku na dohodek (Income Tax Law) je določeno, 

da se zneski donacij cerkvam odbijejo od davčne osnove. Včasih je to veljalo samo za 

donacije krščanskim cerkvam in judovskim verskim skupnostim, danes pa velja davčna 

ugodnost tudi za donacije drugim verskim skupnostim (povzeto po Religious Liberty, 

spletna stran).

3.8 Poljska

medsebojni odnosi med državo in cerkvijo so na Poljskem urejeni s posebnim zakonom. 

Država in cerkev sta ločeni (povzeto po Slovenski inštitut za revizijo, 2002).

V letu 2004 je bil na Poljskem uveden podoben model kot na madžarskem, torej je 

vsakemu davkoplačevalcu omogočeno, da lahko del davka na dohodek nameni izbrani 

cerkvi ali verski skupnosti. Ta znesek gre avtomatično državi, če se davkoplačevalec ne 

odloči za tak namen (povzeto po spletni strani German Law Journal). 

med primeri znižanja davčne osnove je v tej državi, poleg donacij za javno koristne 

organizacije, naveden tudi prispevek za verske namene; osnova za odmero davka na 

dohodek pa se lahko iz teh dveh naslovov skupaj zmanjša za največ 6 % (povzeto po 

European Tax Handbook).

3.9 Portugalska

Katoliška cerkev ima z državo konkordat še iz leta 1940. V letu 2004 je bil spremenjen in 

potrjen v parlamentu, po njem pa katoliška cerkev lahko pridobiva 0,5 % od davka

2  Ta dohodek ne vključuje vseh dohodkov posameznika.
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na dohodek posameznih davkoplačevalcev; gre za delež, ki ga davkoplačevalci v letnih 

davčnih napovedih sicer namenijo različnim institucijam (povzeto po U.S. Department 

of State, 2005).

Na spletni strani Univerze Trier iz Nemčije je predstavljen osnutek portugalskega zakona 

iz leta 2001 o verski svobodi; v njem je predstavljen novi davčni režim. Zakon nosi v 

angleškem prevodu naslov “Law on Religious Freeedom”. Sprejet je bil 22.6.2001 in se 

skupaj z uredbo za njegovo izvajanje z dne 28.6.2003 uporablja od 1. decembra 2003 

(Drenik in Šturm, 2003). V 31. členu je določeno, da posamezniki za namene davka na 

dohodek fizičnih oseb lahko odštejejo od neto dohodka, v višini, kot jo določa davčni 

zakonik, zneske donacij v denarju ali v naravi v korist registriranih verskih korporacij. 

Znesek v višini 0,5 % letnega davka na dohodek posameznika pa lahko davkoplačevalec 

nameni za verske cilje ali dobrodelne aktivnosti, in sicer cerkvi ali drugi verski skupnosti, 

kar mora izrecno označiti v davčni napovedi. cerkve in verske skupnosti, ki jim država 

nakaže zbrani denar, morajo o njegovi porabi letno poročati davčnim oblastem. 

Davkoplačevalec, ki se ne odloči za nakazilo cerkvi ali verski skupnosti, lahko ta znesek 

nakaže korporaciji javnega prava, ki opravlja dobrodelno ali humanitarno dejavnost 

(povzeto po spletni strani Univerze Trier).

3.10 Španija

med državo in katoliško cerkvijo je bilo podpisanih več mednarodnih pogodb, ki 

skupaj predstavljajo dopolnilo in sestavni del konkordata iz leta 1953, med drugim tudi 

o gospodarskih zadevah z dne 4. decembra 1979, ki cerkvi zagotavlja določene davčne 

olajšave in v določeni meri financiranje s strani države. Ta pogodba predvideva, da lahko 

država katoliški cerkvi odstopi določen odstotek prihodkov od davka na dohodek, 

davka na kapitalski dobiček ali od drugih davkov, ki jih pobira od fizičnih oseb. Vsak 

davkoplačevalec pa mora izrecno izraziti voljo v davčni napovedi, da se ta znesek nakaže 

cerkvi; če navedena izjava manjka, se znesek davka odvede v druge namene. Lahko pa 

tudi izjavi, da se ta denar nameni državi za socialne, humanitarne ali kulturne namene. 

Osnova takega obdavčenja je podana v proračunski zakonodaji. Odstotek davka, ki ga 

mora vsak davkoplačevalec plačati, znaša 0,5239 % in ta odstotek ni dodan k davku na 

dohodek fizičnih oseb, pač pa je vanj vključen. Ne gre torej za posebno obliko davka (kot 

npr. v Nemčiji) (povzeto po Robbers, 1995).  

Ureditev, po kateri španski davkoplačevalci namenijo omenjeni odstotek davka na 

dohodek cerkvi oziroma državi, izhaja iz drugega člena sporazuma med Španijo in 
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svetim sedežem o gospodarskih zadevah iz leta 1979 (Acuerdo entre el Estado Espaňol 

y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, 3 de enero de 1979). Ta dogovor se izvršuje 

prek proračunskih zakonov (zadnji je Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el ańo 2005). Sredstva razdeljuje ministrstvo za delo in socialne zadeve. Čeprav naj 

bi bilo po nekaterih ocenah 99 % Špancev katolikov, pa se samo polovica španskih 

davkoplačevalcev odloča za financiranje cerkve z delom davka na dohodek (povzeto 

po Percentage Laws Explained, 2004).

Z letom 1985 je bilo španskim davkoplačevalcem dovoljeno, da največ 10 % obdavčljivih 

dohodkov odštejejo za donacije katoliški cerkvi in se to šteje kot davčna olajšava. Pri delu 

davka na dohodek pa gre, tako kot v Italiji, za nekakšni kulturni davek (povzeto po Jean 

monnet Program, 2003).

V letu 2004 so se skušali voditelji evangeličanske, islamske in judovske verske skupnosti 

dogovoriti z vlado, točneje z Uradom za verske zadeve v sklopu pravosodnega ministrstva, 

o razširitvi davčnih ugodnosti. Posebej so se zavzemali za podobno javno financiranje, 

kot ga ima katoliška cerkev. Zahtevali so od vlade, da spremeni državni obrazec za 

odmero davka na dohodek, kar bi davkoplačevalcem omogočalo, da namenijo omenjeni 

odstotek njihovega  davka na dohodek nekatoliškim cerkvenim organizacijam. V svojih 

zahtevah niso uspeli (povzeto po U.S. Department of State, 2005).

3.11 Švedska

Približno 78,3 % prebivalcev pripada švedski (protestantski) cerkvi. Odkar je bila cerkev 

v letu 2000 ločena od države, se vsako leto znatno število pripadnikov cerkve odloči za 

izstop. Po ugotovitvah same cerkve je vzrok za izstope verjetno predvsem ekonomski; 

vsak član mora plačevati cerkveno pristojbino v višini 1,19 % dohodkov. Tudi sedem 

drugih priznanih verskih skupnosti, poleg protestantske cerkve, pobira prispevke od 

članov prek državnega davčnega sistema (povzeto po U.S. Department of State, 2005).

Glede na ločitev cerkve od države je bil cerkveni davek v letu 2000 odpravljen. Namesto 

tega je bila uvedena cerkvena pristojbina (church fee) oziroma za osebe, ki niso cerkveni 

pripadniki, samo pogrebna pristojbina (burial fee). Obe pristojbini se odmerita na 

osnovi obdavčljivega dohodka za potrebe državnega in občinskega davka na dohodek. 

cerkvena pristojbina se pobira obenem z davki na dohodek, vendar pa dejansko ne 

predstavlja davka (povzeto po European Tax Handbook).

Davek na dohodek je na Švedskem sestavljen iz občinskega in državnega davka. Občinski 
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davek variira med posameznimi občinami in znaša od 28 % do 35 %. Del občinskega 

davka je cerkvena pristojbina ali tako imenovana “pogrebna pristojbina” (povzeto po 

spletni strani Expats in Sweden).

cerkvena pristojbina se nakazuje krovni cerkveni organizaciji, ta pa zbrane zneske 

nakaže župnijam. Te uporabljajo, v skladu s svojimi proračuni, denar za različne aktivnosti 

(cerkvene storitve, cerkvena glasba, programi za mladino, dobrodelne aktivnosti, 

osebne stroške ipd.). Četrtina zneska gre za pogrebne aktivnosti, dodatna četrtina 

pa za vzdrževanje cerkva in cerkvenih stavb. manjši delež je namenjen sami krovni 

cerkveni organizaciji v državi. cerkvena pristojbina predstavlja glavni vir (približno 80 

%) dohodkov švedske protestantske cerkve. Za osebe, ki plačujejo cerkveno pristojbino, 

velja, da je v ta znesek že vključena obvezna pogrebna pristojbina (povzeto po uradni 

spletni strani švedske cerkve).

Za pripadnike ostalih cerkva je plačevanje cerkvenih pristojbin prostovoljno. Za švedsko 

metodistično cerkev je pristojbina 0,8 % pripadnikovega obdavčljivega dohodka  

(povzeto po spletni strani United Methodists in Sweden Have Tax Option).

3.12 Zvezna republika Nemčija

V Zvezni republiki Nemčiji urejajo obravnavano področje cerkvenega davka posebni 

zakoni, ki jih sprejemajo zvezne dežele, pa tudi izvedbeni predpisi za izvrševanje določb 

teh zakonov. Osnovni zakon, v katerem je opredeljen cerkveni davek, pa je zvezni Zakon 

o davku na dohodek (Einkommenssteuersgesetz). 

V tej državi se cerkev do 80 % financira s cerkvenim davkom. K plačilu davka so zavezani 

le člani tiste cerkve, ki je upravičena do cerkvenega davka (povzeto in prirejeno po 

Stubelj, 2005).

Pripadniki cerkve morajo poleg običajnega davka na dohodek plačevati tudi cerkveni 

davek po stopnji 8 % oziroma 9 % davka na dohodek, in sicer v odvisnosti od tega, v 

kateri zvezni deželi prebivajo. Znesek plačanega cerkvenega davka pomeni tudi eno od 

oblik zmanjšanja osnove za odmero davka na dohodek. Davek pobirajo davčne oblasti 

(povzeto po European Tax Handbook).

cerkvenega davka se v Nemčiji ne pobira enotno. Višina mesečnega cerkvenega davka 

na plačo je odvisna od splošnega davka na plačo in od višine tarife za odmero cerkvenega 

davka, kar je različno po posameznih zveznih deželah. Po preteku enega leta se dejanski 
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davčni dolg iz naslova cerkvenega davka ponovno izračuna na podlagi davka na dohodek 

(Einkommensteuer). možno je doplačilo ali povračilo davka. V nekaterih zveznih deželah 

se lahko višina cerkvenega davka pri visokih dohodkih omeji (Kappungssatz) in znaša 

med 3 in 4 %. Obstaja tudi pavšalna odmera cerkvenega davka. Ta pomeni, da cerkveni 

davek plačujejo tudi tisti, ki ne pripadajo nobeni verski skupnosti, razen, če se dokaže, 

da posameznik ne pripada verski skupnosti. Po različnih zveznih deželah sta poleg 

tarife samega cerkvenega davka različni tudi tarifi omejenega cerkvenega davka in tarifa 

pavšalne odmere (povzeto po spletni strani Kirchensteuer in Deutschland).

V vseh 20 katoliških škofijah plačujejo pripadniki te cerkve cerkveni davek. Tudi 

protestanti, pravoslavci in pripadniki judovske veroizpovedi plačujejo cerkveni davek 

svojim cerkvam oziroma sinagogam. Ustava ZRN samim cerkvam daje pooblastilo, da 

lahko pobirajo davke, ponavadi pa kar država pogodbeno pobira davek. Zvezne dežele 

za to storitev odtegujejo administrativne stroške v višini 3-4 %. Kdor izstopi iz cerkve, ne 

plačuje več cerkvenega davka, pa tudi zakramentov ne prejema več. Izstop se opravi z 

deregistracijo pri pristojnem državnem organu in pomeni, da je posamezna oseba po 

državnopravnih predpisih uradno prenehala biti članica določene cerkve (povzeto po 

Allen, 1999 in Ivanc, 2000).  

cerkvene organizacije imajo v Nemčiji položaj korporacij javnega prava (Körperschaft des 

öffentlichen Rechts), ki jim je s strani države med drugim poverjeno pobiranje cerkvenega 

davka na podlagi državnih davčnih seznamov. Sistem cerkvenih davkov izvira iz 19. 

stoletja, ko so morale cerkvene skupnosti zaradi naraščanja števila prebivalstva začeti 

opravljati več nalog. Sistem cerkvenih davkov je bil uradno sprejet v nemški pravni sistem 

z Weimarsko ustavo leta 1919. Po drugi svetovni vojni so bile določbe Weimarske ustave 

prenesene v Temeljni zakon (Grundgesetz) Zvezne republike Nemčije, pa tudi v ustavo 

Nemške Demokratične Republike (NDR), čeprav so bile tam kasneje spremenjene. Po 

letu 1950 davčni uradi v NDR niso smeli več sporočati cerkvenim organom davčnih 

seznamov, kar je zelo otežilo pobiranje davkov; vse je bilo odvisno samo še od 

kooperativnosti cerkvenih pripadnikov. Posledica delovanja režima je še danes prisotno 

izredno nizko število pripadnikov katere od cerkva v bivši NDR. To pa pomeni tudi 

malo zbranega cerkvenega davka in posledično slabo finančno stanje cerkev nasploh; 

treba se je opirati na pomoč bogatejših zahodnih delov države. Ko zvezna dežela pobere 

cerkveni davek, ga po odbitju administrativnih stroškov nakaže verskim skupnostim v 

posamezni zvezni deželi. centralne cerkvene oblasti nato nakažejo sredstva duhovščini 

in laičnim uslužbencem, denar pa gre tudi posameznim cerkvenim občinam glede na 

njihove potrebe (povzeto po Barker, 2004).



281

V 140. členu nemškega Temeljnega zakona je torej določeno, da se kot njegov integralni 

del štejejo določbe 136-141 nemške ustave z dne 11 avgusta 1919 (Weimarska ustava). V 

prvem odstavku 137. člena Weimarske ustave je določeno, da ni državne cerkve. V šestem 

odstavku pa je izrecno določeno, da so verske skupnosti, ki imajo status korporacij 

javnega prava, upravičene do pobiranja davkov (cerkvenega davka) na podlagi seznama 

davčnih zavezancev in v skladu s pravom zvezne dežele.

Ker cerkveni davek pobirajo zvezne dežele, cerkvi ni treba tožiti ali drugače izterjati 

neplačanih zneskov neplačanih davkov od svojih pripadnikov. Če namreč posameznik 

noče plačati cerkvenega davka, se uporabijo prisilne določbe davčnega prava. Zaradi 

vsega navedenega se nemški sistem precej razlikuje od vseh drugih poznanih sistemov v 

svetu. Obveznost plačila cerkvenega davka nastane že ob krstu in tudi majhni otroci, ki so 

lastniki npr. podedovanega premoženja, so lahko davčni zavezanci. Obveznost preneha 

s smrtjo zavezanca ali z njegovim izstopom iz cerkve. cerkev določi svoje potrebe s 

posebnim sklepom in ko zvezna dežela oceni, da so te potrebe v skladu z davčno 

zakonodajo, postanejo zavezujoče za davkoplačevalce (povzeto po Warnke, 1998).

Pripadnost posamezni verski skupnosti se zabeleži na davčnem dokumentu 

(Lohnsteuerkarte), ki ga mora vsak delodajalec pridobiti od delavcev, da lahko odvaja 

akontacijo davka na dohodek. Če je torej članstvo razvidno iz navedenega dokumenta, 

mora delodajalec odvesti akontacijo cerkvenega davka iz dohodka zaposlenega obenem 

z akontacijo letnega davka na dohodek. Na koncu leta se na nivoju posamezne zvezne 

dežele dokončno oceni višina cerkvenega davka. V primeru samozaposlenih ali drugih 

oseb, ki niso zaposlene, zbirajo akontacije cerkvenega davka pristojni davčni organi 

zveznih dežel, obenem z akontacijami davka na dohodek. Če verske skupnosti same 

pobirajo davke, lahko zahtevajo od deželnih davčnih organov davčne podatke svojih 

pripadnikov, da lahko izračunajo višino obveznosti. Zlasti manjše verske skupnosti  

(npr. judovska skupnost v Berlinu) se raje odločajo za samostojno pobiranje davkov, 

da se izogneju plačilu stroškov. Iz cerkvenih davkov se financirajo cerkvene institucije 

in skladi, plačuje pa se tudi osebje. cerkveni in državni denar sta v vseh fazah postopka 

strogo ločena (povzeto po spletni strani Wikipedia: church Tax).  

Obstaja tudi nekaj kritik sistema pobiranja cerkvenih davkov, zlasti v tem pogledu, češ 

da je s tem, ko država pobira davke v njenem imenu, kršeno načelo nevtralnosti cerkve. 

Kritiki v sklopu davčne reforme predlagajo odpravo cerkvenega davka in uvedbo 

prostovoljnih prispevkov, ki bi jih pobirale same cerkve. Zagovorniki cerkvenega davka 

menijo, da je uveljavljeno pobiranje davka v obojestransko korist, tudi zaradi njegove 
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učinkovitosti, in da bi morala država v nasprotnem primeru za mnoge dejavnosti, ki jih 

opravljata dve največji cerkvi, pobirati splošne davke (povzeto po Barker, 2004).  

Donacije v dobrodelne, cerkvene, verske in znanstvene namene ter za posebne splošno 

koristne namene so odbitna postavka za davek od dohodka do višine skupaj 5 % 

obdavčljivega dohodka ali 0,2 % vsote vseh v koledarskem letu izplačanih plač (povzeto 

po Slovenski inštitut za revizijo, 2003).

3.12.1 Ureditev na Bavarskem

Kot primer deželnega zakona o cerkvenem davku predstavljamo Zakon o cerkvenem 

davku zvezne dežele Bavarske (Kirchensteuergesetz des Bundeslandes Bayern). Njegovo 

polno ime je Zakon o pobiranju davkov prek cerkvenih, verskih in svetovnonazorskih 

skupnosti (Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, Religions- und 

weltanschauliche Gemeinschaften (Kirchensteuergesetz - KirchStG) in je bil sprejet leta 

1954. Na spletni strani, kjer je bil najden ta zakon, so tudi vsi drugi relevantni predpisi in 

akti, povezani z njegovim izvrševanjem. 

V uvodnem delu zakona je navedeno, da imajo tiste cerkvene, verske in svetovnonazorske 

skupnosti, ki imajo status korporacij javnega prava, pravico pobirati cerkvene davke. 

cerkveni davki se lahko pobirajo (skupaj ali posamič) v eni izmed naslednjih oblik:

•kot cerkveni prispevek, odmerjen na podlagi davka na dohodek (Einkommensteuer), 

davka na plače (Lohnsteuer) in kot cerkveni zemljiški davek (Kirchengrundsteuer); 

•kot milodar (Kirchgeld), ali 

•kot poseben milodar, ki ga prispeva zavezanec, katerega zakonski partner ni pripadnik 

cerkvene, verske in svetovnonazorske skupnosti, ki ima status korporacije javnega prava.

Za izstop iz cerkve, ki pomeni prenehanje davčne obveznosti, je treba na matičnem uradu 

podati izjavo, ki se mora tudi overiti.  

Kot davčni upniki so navedeni pristojni verski davčni organi oziroma davčne zveze 

verskih skupnosti (Gemeinschaftliche Steuerverbände), ki so v katoliški cerkvi škofije, 

v judovski (izraelitski) skupnosti pa je to Deželna zveza izraelitskih kulturnih občin na 

Bavarskem. Status korporacij javnega prava cerkvenim, verskim in svetovnonazorskim 

skupnostim ter pristojnim verskim davčnim organom na zahtevo podeljuje deželno 

ministrstvo za šolstvo in bogoslužje (Staatsministerium für Unterricht und Kultus). 
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Davčni zavezanci so pripadniki skupnosti, ki imajo v tej zvezni deželi stalno ali začasno 

bivališče in so zavezanci za plačilo davka na dohodek ali se jim od plače odteguje davek 

na plače. Višina cerkvenega davka po zakonu nikoli ne sme presegati 10 % davka na 

dohodek in davka na plače, skupaj pa jo določijo pristojni verski davčni organi; če se 

ti ne morejo poenotiti, se višina davka določi na deželnem nivoju. Če oba zakonca 

pripadata isti skupnosti, sta solidarna dolžnika za plačilo cerkvenega davka na dohodek  

(Kircheneinkommensteuer). Delojemalcem, ki so zavezani za plačilo davka na dohodek, 

se zadržani znesek cerkvenega davka na plačo (Kirchenlohnsteuer) všteva v cerkveni 

davek na dohodek (Kircheneinkommensteuer). cerkveni davek na plačo so delodajalci 

dolžni zadržati in ga skupaj z davkom na plačo nakazati pristojnemu davčnemu uradu. 

Tudi pri odvajanju davka na plačo veljajo glede odgovornosti delodajalca in obremenitvi 

delojemalca določila Zakona o davku na dohodek (Einkommensteuergesetz). Za manjše 

skupnosti določbe o odvajanju davka na plačo ne veljajo in jim je prepuščeno, kako bodo 

pobirale prispevke od svojih pripadnikov. 

Kar se tiče cerkvenega zemljiškega davka (Kirchengrundsteuer), lahko vsaka skupnost 

sprejme svoj davčni pravilnik, ki določa kriterije za njegovo pobiranje. cerkveni zemljiški 

davek se odmeri samo v primeru, če njegova ocenjena višina presega cerkveni davek 

na dohodek oziroma cerkveni davek na plačo, ne sme pa presegati 10 % celotnega 

zemljiškega davka. Pravilnik potrdi deželno finančno ministrstvo. 

milodar (Kirchgeld) lahko letno pobirajo davčne zveze verskih skupnosti za lokalne 

potrebe, in sicer po določilih davčnih pravilnikov, ki določajo, kdo je zavezanec za plačilo 

in v kakšnem znesku se pobira. Pravilnike potrjuje deželno finančno ministrstvo. S tako 

pridobljenimi zneski upravljajo sami pristojni verski davčni organi.     

Vsi pristojni verski davčni organi morajo vsako leto do 1. aprila sporočiti deželnima 

ministrstvoma za šolstvo in bogoslužje oziroma za finance podatek o višini zbranih 

sredstev iz naslova cerkvenega davka. Ti dve ministrstvi tudi izdata ustrezne predpise 

za izvrševanje tega zakona. Tako je bila v letu 1967 sprejeta Uredba za izvrševanje 

Zakona o cerkvenem davku (Verordnung zur Ausführung des Kirchensteuergesetzes 

- AVKirchStG), ki med drugim določa, da delodajalec načeloma odvaja 70 % od pavšalno 

odmerjenega in pobranega cerkvenega davka na plače za rimskokatoliško cerkev, 30 % pa 

za evangeličansko cerkev. V drugih primerih pa se cerkveni davek na plače na Bavarskem 

po uredbi odteguje v korist naslednjih skupnosti: katoliške, evangeličanske (luteranske 

in reformirane), starokatoliške cerkve in v korist judovskih kulturnih skupnosti na 

Bavarskem. Znesek cerkvenega davka na plače najvišji davčni organ mesečno odvede 

pristojnim organom vsake od skupnosti. 
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Vse glavne skupnosti (skupaj torej 5) se od leta 1967 dogovorijo za stopnjo deleža davka 

od plače, ki predstavlja cerkveni davek, in sicer znaša ta vsa leta 8 %. O tem se vsako leto 

izda poseben sklep na ravni deželne vlade. V primeru pavšaliziranja (odvajanja davka 

za več oseb skupaj) je delež cerkvenega davka v skupnem davku na plače 7 % in se 

ga 2/3 odvede rimskokatoliški cerkvi, eno tretjino pa evangeličanski luteranski cerkvi.  

Za davčno leto 2005 velja enako kot prejšnja leta, da pripadniki glavnih skupnosti  

plačujejo 8 % davka kot dodatek k davku na dohodek oziroma davku na plače.  

Podlaga za odmero je v obeh primerih zvezni Zakon o davku na dohodek. Ni  

najnižjega in najvišjega možnega zneska cerkvenega davka.    

IV. ZAKLJUČEK

Iz pregleda je razvidno, da je ureditev v zvezi s cerkvenimi davki po posameznih državah, 

članicah Evropske unije, različna. med obravnavanimi državami imajo poseben zakon 

o cerkvenem davku posamezne nemške zvezne dežele. Avstrija ima Zakon o cerkvenih 

prispevkih. Druge države nimajo posebnih zakonov, pač pa je področje prispevkov za 

cerkev urejeno v davčni zakonodaji ali zakonodaji s področja verskih skupnosti.   

Zagovorniki cerkvenega davka v Nemčiji menijo da je uveljavljeno pobiranje davka 

v obojestransko korist, tudi zaradi njegove učinkovitosti, in da bi morala država v 

nasprotnem primeru za mnoge dejavnosti, ki jih opravljata dve največji cerkvi, pobirati 

splošne davke.

V germanskem svetu (Nemčija, Avstrija) imajo cerkve in druge verske skupnosti status 

korporacij javnega prava in jim je omogočeno, da pobirajo davke oziroma prispevke. Za 

Italijo, Španijo in od leta 1989 dalje za večino držav srednje in vzhodne Evrope je značilno, 

da verskim organizacijam, za razliko od germanskega modela, ne zagotavlja specifičnega 

pravnega statusa v nacionalnem pravu države (povzeto po minnerath, 2001).

Če v Nemčiji posameznik izjavi, da ni pripadnik nobene verske skupnosti, mu ni treba 

plačati davka, v drugih državah (npr. Španija, Italija) pa gre ustrezen delež davka, ki bi 

šel cerkvi, humanitarnim organizacijam.

Posameznik se lahko izogne plačilu cerkvenega davka, če izstopi iz cerkve.

Posamezni davkoplačevalec povečini nima neposrednega vpliva na to, kako se bo uporabil 

del njegovega prispevka cerkvi, ima pa v nekaterih primerih možnost, da namesto v 



285

cerkvene namene del svojega davka nameni za konkretno določene humanitarne cilje 

(npr. v Italiji).

Zneski donacij cerkvam se v številnih primerih odštevajo od davčne osnove. 

Pobiranje cerkvenih prispevkov pa ima tudi negativno posledico za članstvo v cerkvi. 

V zadnjem času se ravno zaradi cerkvenih prispevkov v nekaterih državah pojavlja 

tendenca izstopanja iz cerkve.
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OBdAVČITeV dOHOdKOV VeRSKIH SKUPNOSTI* 

I. UVOD

Pomemben del medsebojnih odnosov med cerkvijo in državo odpade na vprašanja, 

povezana s financiranjem delovanja verskih skupnosti na eni strani ter na obveznosti 

verskih skupnosti in njenih predstavnikov do države v povezavi s plačevanjem davkov 

na drugi strani. Priznanje davčnih olajšav je le eden izmed elementov celostnih odnosov 

med državo in religijo (povzeto po Jerman in Zadravec, 2002:30).

Veliko držav oprosti določen tip organizacij plačevanja dela ali vseh davkov, običajno 

zaradi tega, ker te skupine izvajajo določene dejavnosti, ki bi jih drugače izvajala 

država. Zgodovinsko gledano dajejo države običajno davčne olajšave trem skupinam 

organizacij: verskim organizacijam, izobraževalnim organizacijam in tistim organizacijam, 

ki se ukvarjajo z dobrodelnimi aktivnostmi (South African council of churches,  

spletne strani). 

Izvzetje iz obdavčitve je le eden od načinov financiranja verskih skupnosti. Poleg tega vira 

so pomembni še: možnost prejemanja daril fizičnih in pravnih oseb, sistem obdavčevanja 

teh daril ter financiranje s strani države. Izvzetje iz obdavčitve je običajen, a univerzalen 

način, kako država zagotovi ugoden davčni status neprofitnim združenjem. Ugodnosti 

so lahko dveh vrst: prve so neposredne ugodnosti, kot je izvzetje iz plačevanja davka 

na dohodek (dobiček) in premoženjskih davkov, druge pa so posredne ugodnosti, ki 

pomenijo zmanjševanje davčne osnove za donatorje (OVSE Guidelines).

V tej nalogi smo pripravili primerjalni pregled s področja davčne zakonodaje v povezavi z 

verskimi skupnostmi v nekaterih državah članicah EU, in sicer sistem obdavčitev dohodkov 

verskih skupnosti. Verske skupnosti lahko pridobivajo dohodke iz različnih virov: od 

donacij, dediščin in daril, od lastne dejavnosti in premoženja, iz naslova cerkvenega 

davka ali prispevka ter od države. V nalogi smo prikazali tiste davke (oprostitve), za katere 

smo našli podatke v razpoložljivi literaturi. Poudarek je na obdavčitvi verskih skupnosti 

kot institucij, torej pravih oseb, ki pogosto delujejo v obliki združenj.1

*Mag. Zobavnik Igor, Blažič Janez; pripravljeno 4.1.2006, objavljeno 5.1.2006

1  Izraz asociacija smo v nalogi večinoma prevajali v združenje, možen prevod bi bil tudi društvo.



289

V dosegljivi literaturi in virih ni bilo nikjer celovito obdelano področje obdavčevanja 

verskih skupnosti. Zato so bili uporabljeni viri dokaj raznoliki, večinoma pridobljeni na 

svetovnem spletu. V nalogi smo prikazali ureditev v Avstriji, Italiji, na finskem, v franciji, v 

Litvi in v Nemčiji. Izbira držav je bila narejena po kriteriju geografske bližine, raznolikosti 

ureditev in glede na razpoložljivost virov.

1.1 Obdavčevanje verskih skupnosti - ureditev na nivoju EU

Evropska unija spoštuje in ne posega v status, ki ga cerkve in verska združenja ali verske 

skupnosti uživajo v državah članicah po notranjem pravu.

S področja obdavčevanja verskih skupnosti so na ravni EU urejeni le prometni davki 

(davek na dodano vrednost), ki pa se le posredno nanašajo na dohodke verskih skupnosti, 

ki so predmet te naloge, zato jih omenjamo samo v uvodu, pri posameznih državah pa 

le izjemoma.

Šesta Direktiva Sveta 77/388/EEc z dne 17. maja 1977 določa usklajevanje prava držav 

članic v zvezi s prometnim davkom; 13. člen določa dovoljene oprostitve v javnem interesu 

znotraj držav članic. Države tako lahko predpišejo davčne oprostitve za storitve verskih 

institucij pri zagotavljanju osebja, ki opravlja bolnišnične, socialne, in vzgojnovarstvene 

aktivnosti. Oprostitev velja tudi za neprofitne organizacije pri opravljanju storitev verske 

narave, ki jih opravljajo v korist svojih članov kot povračilo za članarino, določeno s pravili 

neprofitne organizacije, če ni verjetno, da bi takšna oprostitev povzročila izkrivljanje 

konkurence.

Direktiva Sveta 83/181/EEc je opredelila izjeme glede davka na dodano vrednost za 

dokončni uvoz nekaterih dobrin. V 78. členu je določeno, da so davka oproščena 

gradiva (dokumentacija) namenjena brezplačni razdelitvi, katerih osnovni namen je 

vzpodbuditi javnost k obisku tujih dežel, posebno k udeležbi na kulturnih, turističnih, 

športnih, verskih, trgovskih ali strokovnih srečanjih ali dogodkih. Takšna literatura ne sme 

obsegati več kot 25 % zasebnega tržnega reklamiranja, njihova splošna narava promocije 

določenega srečanja ali dogodka pa mora biti očitna (Drenik, 2004).

Sedemnajsta Direktiva Sveta 85/362 EEc o harmonizaciji prava držav članic v zvezi s 

prometnim davkom določa izjeme pri davku na dodano vrednost za začasno uvožene 

dobrine, ki niso prevozna sredstva. V 21. členu so kot izjema določene tudi začasno 

uvožene dobrine za kulturne ali socialne ustanove, in sicer za obdobje do 6 mesecev. Kot 
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kulturne ali socialne ustanove so mišljeni mladinski domovi, klubi in rekreacijska zemljišča 

za mornarje, ki jih med drugimi upravljajo tudi verske ali druge neprofitne organizacije,  

in pa prostori za molitev, kjer se izvaja bogoslužje za mornarje (Drenik, 2004).

II. UREDITEV V POSAMEZNIH DRŽAVAH

2.1 Avstrija

V Avstriji vsebuje poglavitne določbe s področja državnega cerkvenega prava Temeljni 

zakon o splošnih državljanskih pravicah (Staatsgrundgesetz - StGG) z dne 21. 12. 1867, 

ki določa varstvo individualnih pravic državljanov in institucionalno varstvo zakonsko 

priznanih cerkva in verskih skupnosti.2 Na zakonski ravni urejajo razmerje med državo in 

verskimi skupnostmi tudi Zakon o zakonskem priznavanju verskih skupnosti (20.5.1874), 

konkordat in cerkvene pogodbe, sklenjene na zvezni ravni, ter zakon iz leta 1998 - Zakon 

o pravni osebnosti verskih skupnosti (Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von 

religiösen Bekenntnisgemeinschaften). Na podlagi 15. člena Temeljnega zakona o 

splošnih državljanskih pravicah se razlikuje med “cerkvenimi zadevami”, pri katerih je 

verska skupnost osvobojena državnega vmešavanja in “zunanjimi zadevami”, pri katerih 

ima država določene omejene pravice nadzora in pridobivanja informacij (Drenik in 

Šturm, 2003).

V Avstriji ni ločitve cerkve in države v strogem pomenu besede. Država je do religije 

nevtralna, med obema entitetama vlada spoštovanje. Z zakonom priznane verske 

skupnosti imajo pravico do skupnega javnega izvajanja svoje vere in so pri tem svobodne 

ter neodvisne (Drenik in Šturm, 2003). Jerman in Zadravec navajata, da država načeloma 

ne financira verskih skupnosti.

Del avstrijskega ustavnega sistema je tudi sodelovanje med državo in priznanimi verskimi 

skupnostmi. Te imajo ugodnejši status, ker imajo možnost pridobiti ugodnejšo davčno 

obravnavo (izvzetje od plačevanja določenih davkov) in javna sredstva za versko

2  15. člen StGG se glasi: “Vsaka zakonsko priznana cerkev ali verska družba ima pravico zasebnega in javnega 

izražanja vere, pravico samostojnega – neodvisnega urejanja notranjih zadev in pravico še naprej posedovati 

institucije, fundacije ter sklade, namenjene verskim, izobraževalnim ali dobrodelnim namenom, vendar pa jih pri 

njihovi dejavnosti kot vsako družbo vežejo splošni zakoni države.” 
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 izobraževanje. Versko področje dodatno ureja prek 50 pravnih aktov, med katerimi so 

številni sporazumi med katoliško cerkvijo in avstrijsko vlado oziroma o sodelovanju med 

priznanimi verskimi skupnostmi in državo (OVSE, Religious Liberty).

Zvezni zakon iz leta 1998 določa, da so verske skupnosti lahko zakonsko nepriznana 

združenja pripadnikov določene veroizpovedi ali pa pridobijo status pravne osebe na 

podlagi vloge, naslovljene na zveznega ministra za šolstvo in kulturo. Neposredno po 

zakonu pa so priznane: katoliška cerkev, evangeličanska cerkev, grška vzhodna cerkev 

in izraelska (judovska) verska skupnost. Verske skupnosti, ki imajo status pravnih 

oseb, imajo po tem zveznem zakonu pravico, da se označujejo za registrirane verske 

skupnosti (“verske skupnosti, ki so vnešene v državno evidenco”). Vlogi za registracijo 

se priložijo statuti in dopolnilna dokumentacija, iz katerih sta razvidni vsebina in praksa 

veroizpovedi. Skupaj z vlogo se predloži dokazilo o tem, da verski skupnosti pripada 

najmanj 300 oseb s stalnim bivališčem v Avstriji, ki niso pripadniki druge verske skupnosti 

(Drenik in Šturm, 2003).

V Avstriji je dvanajst zakonsko priznanih verskih skupnosti. Zgolj te verske skupnosti 

lahko na lastno zahtevo pridobijo pravno osebnost (sposobnost) in so korporacije 

javnega prava, katerim je priznana pravica samoodločanja o notranjih zadevah in uživajo 

nekatere olajšave, če izpolnjujejo določene pogoje (Jerman in Zadravec, 2002:47, 49)

Pogoji za zakonsko priznanje verskih skupnosti (v skladu z zakonom iz leta 1874) so na 

podlagi zakona iz leta 1998 in njegovih dopolnil naslednji:

•verska skupnost mora obstajati vsaj 20 let, od tega 10 let s pravno osebnostjo v smislu 

tega zakona,

•verska skupnost mora imeti članstvo v deležu vsaj 2 % prebivalstva po zadnjem popisu 

(to je trenutno okoli 16 tisoč oseb),

•sredstva verske skupnosti se morajo uporabljati za verske namene, ki vključujejo tudi 

dobrodelne dejavnosti,

•odnos verske skupnosti do države mora biti pozitiven,

•verska skupnost ne sme nezakonito kaliti odnosov s pripadniki drugih verskih 

skupnosti, ne glede na to, ali so te priznane, ali ne (OVSE, Religious Liberty).
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2.1.1 Davčna obravnava navadnih verskih skupnosti

Zakon ne izvzema navadnih verskih skupnosti od obdavčevanja. Vendar se lahko njihove 

dobrodelne institucije potegujejo za status izvzetja od obdavčevanja.

2.1.2 Davčna obravnava korporacij zakonsko priznanih cerkva in verskih 

skupnosti

Korporacije javnega prava zakonsko priznanih cerkva in verskih skupnosti so podvržene 

veljavni davčni ureditvi, vendar pa lahko uživajo določene davčne olajšave in oprostitve, 

če služijo neposredno in izključno v dobrodelne in cerkvene namene oziroma v skupno 

(javno) dobro.

Na podlagi 38. člena Davčnega zakonika - (Bundesabenordung - BAO) so oproščene 

plačevanja nekaterih davkov priznane verske skupnosti in cerkve. To pomeni oprostitev 

plačevanja davka na dobiček (dohodek) podjetij (2. člen Zakona o davku na dobiček 

(dohodek) podjetja - Körperschaftssteuergesetz), davka na premoženje (3. člen Zakona 

o davku na premoženje - Vermögenssteuergesetz) in obrtnega davka (2. člen Zakona 

o obrtnem (trgovinskem) davku - Gewerbesteuergesetz). Popolnoma komercialne ali 

industrijske dejavnosti verskih skupin pa so obdavčene (povzeto po OVSE, Religious 

Liberty). Iz obdavčitve so izvzeti prihodki, ki izvirajo iz nepridobitne dejavnosti verskih 

skupnosti - pravnih oseb in tudi prihodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti (vključno z 

dohodki pravnih oseb, ki so v 100 % lasti verskih skupnosti) v delu, v katerem so namenjeni 

za religiozne namene, izobraževanje, znanost, kulturo, socialno varstvo, izobraževanje in 

šolanje duhovnikov ter rekonstrukcijo in novogradnjo cerkvenih objektov. 

Tako so vse korporacije javnega prava zakonsko priznanih cerkva in verskih skupnosti, 

ki služijo pospeševanju delovanja v skupno dobro ter dobrodelnega in cerkvenega 

delovanja, oproščene plačila davka na dobiček pravnih oseb (Körperschaftssteuer) ter 

obrtnega (trgovinskega) davka (Gewerbesteuer). Veljajo za omejene davčne zavezanke 

in so obdavčene v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti. Davčna osnova oz. dohodek, 

ki ga ustvarijo takšne (omejene) davčne zavezanke in se nameni za dobrodelne ali verske 

namene, se po 23. členu zakona o davku na dobiček (dohodek) pravnih oseb lahko 

dodatno zmanjša za 7.300 € (Jerman in Zadravec, 2002:50).

Korporacije, ki služijo izključno in neposredno cerkvenim namenom, so oproščene 

plačila davka na premoženje (Vermögenssteuer). Oprostitev plačila zemljiškega 
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davka (Grundsteuer) velja za zemljiško posest cerkva, ki služi v pastoralne, socialne 

ali izobraževalne namene (Jerman in Zadravec str 50). “Davka na dediščine in darila 

(Erbschaft- und Schenkungsteuer) so oproščena naklonila, ki služijo negi spomina ali 

dušnega ozdravljenja donatorja ali njegovih bližnjih; enako velja za naklonila posamičnih 

stvari in denarnih terjatev s strani živih oseb domačim pravnim osebam, ki zasledujejo 

izključno namene skupnega dobra, dobrodelne ali cerkvene namene, in zakonsko 

priznanim cerkvam in verskim skupnostim.” (Prepeluh, 2002: 130, 131).

Iz zgodovinskih razlogov obstaja glede pobiranja cerkvenega davka oziroma odpravljanja 

posledic nacionalizacije v letu 1939 (nacizem) posebna finančna povezanost med 

avstrijsko državo ter katoliško, protestantsko, judovsko in starokatoliško versko 

skupnostjo.

2.1.3 Verske skupine in verske skupnosti ter neprofitna združenja

Verske skupine, ki nimajo statusa verskih skupnosti, se lahko konstituirajo kot neprofitna 

združenja v skladu z zakonom o združenjih, čeprav obstajajo pravne razprave, ali je to 

primerno. Združenja se ustanovijo s prijavo pri oblasteh, lahko pa so tudi razpuščena, 

če opravljajo nelegalne posle ali je takšen namen njihove ustanovitve. (OVSE,  

Religions library) 

2.2 Italija

V 20. členu italijanske ustave je določeno, da cerkveni značaj in verski oziroma bogoslužni 

namen posameznega združenja oziroma institucije ne sme predstavljati podlage za 

posebne zakonske omejitve ali za posebne davčne obveznosti v zvezi z osnovanjem, 

pravno sposobnostjo in vsemi oblikami delovanja tega združenja oziroma institucije. 

V Italiji velja splošno pravilo, da imajo verske skupnosti status pravnih oseb civilnega 

prava in delujejo v skladu s splošno zakonodajo. Priznane verske skupnosti se v davčnem 

smislu štejejo za nepridobitne; takega statusa ne morejo izgubiti niti v primeru, če se 

ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, saj njihova institucionalna verska dejavnost v vsakem 

primeru velja za prevladujočo. Dobiček iz pridobitne dejavnosti je obdavčen po splošnih 

predpisih, ne glede na status verske skupnosti (povzeto in prirejeno po Jerman in 

Zadravec, 2002:51).
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2.2.1 Pravni status verskih skupnosti v Italiji3

V zakonu, št. 222 z dne 20. maja 1985 o cerkvenih pravnih oblikah in premoženju v Italiji 

ter o vzdrževanju katoliške duhovščine v službi v škofijah  (Disposizioni sugli enti e beni 

ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), 

je med drugim določen tudi način pridobitve pravne osebnosti. V uvodnih določbah 

tega zakona je določeno, da imajo osebe verskega značaja s sedežem v Italiji možnost, 

da na svojo zahtevo pridobijo status priznane pravne osebe civilnega prava z dekretom 

predsednika republike. Kot take se morajo vpisati v register pravnih oseb v skladu s 33. in 

34. členom civilnega zakonika (Codice Civile, v nadaljevanju: cc). Na ta način postanejo 

priznane verske skupnosti (associazioni riconosciute), katerih status urejajo členi 14. 

- 35. cc. V 17. členu cc je posebej določeno, da verske skupnosti ne smejo nakupovati 

nepremičnin ali sprejemati donacij, dediščin ali volil brez dovoljenja države (Guritel, 

spletna stran).

Druga možnost za organiziranje verskih skupnosti v Italiji je organiziranje v obliki 

nepriznanih verskih skupnosti (associazioni non riconosciute) po 36. - 38. členu cc.  

To je najpreprostejša oblika, po kateri se organizirajo tudi politične stranke in sindikati. 

Z njo verska skupnost pridobi omejeno pravno osebnost (sposobnost), ki pomeni 

finančno neodvisnost in tudi sposobnost vložiti tožbo. Sicer pa je tako oblikovano 

združenje povsem svobodno in mu akta o ustanovitvi oziroma statuta ni treba  

predložiti državnim organom v potrditev. 

Priznane verske skupnosti v Italiji opravljajo dejavnost, ki je izenačena z dobrodelno in 

izobraževalno dejavnostjo, kar pomeni za njihove organe nekatere davčne ugodnosti. 

Za katoliško cerkev je to določeno v revidiranem konkordatu iz 1984, za nekatere druge 

verske skupnosti pa je ta izenačitev podana v zakonu št. 1159 iz leta 1929, oziroma v 

kraljevem dekretu št. 289 za njegovo izvrševanje iz leta 1930. Obstajajo pa še nekatere 

druge verske skupnosti, za katere omenjeni zakon ne velja več, ker imajo posebne ločene 

sporazume z državo. Za te verske skupnosti še vedno velja status, ki so ga pridobile 

po tem zakonu; skupaj s katoliško cerkvijo jim je zagotovljeno, da se njihov položaj 

ne bo poslabšal brez njihove volje in tudi za njih velja izenačenje verskega namena z 

dobrodelnim in izobraževalnim. 

3  Večinoma povzeto po Robbers, 1995.
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2.2.2 Davčne olajšave za verske skupnosti v Italiji

Verske skupnosti in njihovi organi uživajo številne davčne olajšave, ki so določene v 

različnih predpisih. med drugim verske skupnosti uživajo znižanje davka na dobiček 

pravnih oseb (imposta sul reddito delle persone giuridiche - IRPEG) v višini 50 %, 

oprostitev davka na dediščine in darila ipd. Nadaljnje olajšave se nanašajo na davek 

na dodano vrednost (imposta sul valore aggiunto - IVA), občinski davek na povečanje 

vrednosti nepremičnin (imposta comunale sull’incremento di valore dei beni immobili) 

in nekatere druge posredne davke (Robbers, 1995). 

Davek na dobiček pravnih oseb je znižan za polovico po 6. členu dekreta predsednika 

republike iz leta 1973 o davčnih olajšavah, št. 601, in sicer zaradi namena dobrodelnega 

delovanja. 

2.3 Finska

Na finskem obstajata dve t.i. državni cerkvi, to sta evangeličanska luteranska cerkev 

in pravoslavna cerkev. financirata se z cerkvenim davkom in opravljata za svoje člane 

določene storitve, kot so beleženje rojstev, smrti in porok, kar za državljane, ki niso člani 

verskih skupnosti, sicer opravljajo državni registri.

Netradicionalne verske skupnosti se lahko registrirajo. Če jih država prizna kot verske 

skupnosti, so deležne tudi nekaterih davčnih olajšav, kot je npr. prejemanje neobdavčenih 

donacij. Za priznanje mora imeti verska skupnost (skupina) vsaj 20 članov. Namen 

verske skupnosti mora biti javno prakticiranje vere, aktivnosti pa morajo biti vodene 

z zbirom pravil. Država je do sedaj priznala 55 verskih skupnosti. Po zakonu so lahko 

posamezniki člani večih verskih skupnosti istočasno, pri čemer pa je posameznim 

verskim skupnostim prepuščena odločitev, ali so njihovi člani lahko hkrati tudi člani 

drugih verskih skupnosti.

Z letom 2007 bodo verske skupnosti prejemale državne subvencije v višini okoli 5 € 

letno na osebo. Najmanjše verske skupnosti teh subvencij ne bodo prejemale (Religious 

freedom Report).
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2.3.1 Davčna obravnava verskih skupnosti

Verske skupnosti so zavezane k plačilu davka le za poslovne dobičke in prihodke od 

nepremičnin, ki so namenjeni drugim namenom, kot so javni neprofitni nameni. Ta 

davek plačujejo po znižani stopnji 10,8025 %. Davek na neto premoženje ne plačujeta obe 

državni cerkvi in tudi ne druge registrirane verske skupnosti. Verske skupnosti ne plačujejo 

davka na dediščine in darila. Za provinco Ĺland velja, da verske skupnosti ne plačujejo 

davka na transfer nepremičnin (Evropska komisija: Inventory of Taxes ..., 2000). 

2.4 Francija

Verske skupnosti se organizirajo v različnih pravnih oblikah in imajo zato tudi različen 

davčni status. Ni se jim treba registrirati, to pa morajo storiti, če želijo zaprositi za uradno 

priznanje oziroma za status ugodnejše davčne obravnave (davčnega izvzetja, ki pomeni, 

da ne plačujejo določenih davkov). Pravno podlago za delovanje in davčni status verskih 

skupnosti predstavljajo predvsem trije zakoni: Zakon o združenjih iz leta 1901, Zakon o 

ločitvi cerkve od države iz leta 1905 in Splošni davčni zakonik iz leta 1981 s spremembami.

Dejavnosti verskih skupnosti v franciji ne predstavljajo javne službe. francija načeloma 

sledi ločitvi cerkve od države (république laďque) ter enakosti verskih skupnosti, ki 

dajeta vsem verskim skupnostim v odnosu do države enake pravice in obveznosti. Po 

zakonu iz leta 1905 so bile judovske in protestantske stavbe prenesene na ustrezne verske 

organizacije. Lastništvo obstoječih cerkvenih stavbah katoliške cerkve in odgovornost 

za njihova popravila pa se je preneslo na državo (povzeto po Jerman in Zadravec, 

2002:45).

Na podlagi veljavne zakonodaje združenja (associations) niso obdavčena s t.i. 

komercialnimi davki (to so predvsem davek na dohodek (dobiček), davek na promet 

in podjetniški davek - taxe professionelle4). Upravljanje in vodenje združenj mora biti 

na prostovoljni osnovi. Dohodki (in dobiček) združenja se ne smejo neposredno ali 

posredno razdeliti med člane, ampak morajo biti uporabljeni za namene, za katere je 

bilo združenje ustanovljeno. V primeru prenehanja delovanja združenja njihovi člani 

4  Zavezanec za plačilo tega davka je fizična ali pravna oseba, ki se stalno ukvarja z neplačano poklicno dejavnostjo. 

Davek se plačuje enkrat letno. Sredstva od pobranega davka pripadajo lokalnim skupnostim. Podjetniški davek 

plača za opravljanje dejavnosti neodvisno od plačila davka na dohodek/dobiček podjetja. Davčna osnova je znesek 

najemne vrednosti materialnih sredstev, ki so vložena za opravljanje dejavnosti.
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ali nasledniki ne smejo dobiti premoženja združenja, razen pravice pokritja svojega 

prispevka. Posebna pravila veljajo tudi za davek na dodano vrednost. Prejemki iz naslova 

gospodarskih aktivnosti ne smejo biti razdeljeni, obstajajo pa tudi še drugi pogoji za 

neobdavčenost s komercialnimi davki (USIG, spletne strani).

Poseben davčni status (ugodnosti) imajo lahko le registrirane verske skupnosti.  

Na podlagi Zakona o združenjih iz leta 1901 in Splošnega davčnega zakonika so 

obdavčene s komercialnimi davki samo, če opravljajo tudi pridobitne aktivnosti. Za davek 

na dohodek (dobiček) velja davčna oprostitev (na podlagi 206-1 (a) člena Splošnega 

davčnega zakonika), pod tremi pogoji: 

•da pri verskih skupnostih ne obstaja (poklicno) upravljanje dejavnosti - vodje skupnosti 

morajo opravljati svoje delo nepoklicno (prostovoljno), pri čemer obstaja možnost 

povrnitve nastalih stroškov do določene vsote, 

•da pri delu verske skupnosti občutno prevladujejo nepridobitne dejavnosti,

•da je vsota prejemkov iz pridobitnih dejavnosti verske skupnosti manjša od 60.000 €.

Na podlagi Splošnega davčnega zakonika so registrirane verske skupnosti izvzete od 

obdavčevanja z davkom na dodano vrednost za blago in storitve, ki so namenjene članom 

verskih skupnosti za cilje verske narave (na podlagi 261. člena Splošnega davčnega 

zakonika). Plačevanja davka na dodano vrednost so oproščene verske storitve, ki jih 

združenja zagotavljajo svojim članom (deloma povzeto po spletni strani francoskega 

ministrstva za gospodarstvo, finance in industrijo). 

Poleg navedenih imajo še dodatne davčne ugodnosti tiste verske skupnosti, ki delujejo ne 

samo na podlagi Zakona o združenjih iz leta 1901, ampak tudi na podlagi Zakona o ločitvi 

cerkve od države iz leta 1905. Te skupnosti ne plačujejo davka od donacij in dediščin 

ter komercialnih davkov, pri čemer pa pri poslovanju ne smejo stalno težiti k ustvarjanju 

dobička in ne smejo uporabljati propagandnih sporočil, ki so primerljiva s komercialnim 

oglaševanjem. Te verske skupnosti se lahko oprosti plačevanja davka na nepremičnine 

za objekte, ki služijo izključno verskim aktivnostim, v skladu z zakonom iz leta 1905. 

Oproščene so tudi plačila davka na prostovoljna darila in zapuščine (deloma povzeto po 

spletni strani francoskega ministrstva za gospodarstvo, finance in industrijo). 
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2.4.1 Pravne oblike delovanja verskih skupnosti5

Neregistrirane verske skupnosti

Neregistrirane verske skupnosti niso pravne osebe in niso upravno nadzorovane. Njihova 

dejavnost je omejena na zbiranje prispevkov za socialno varnost. Ustanovijo lahko sklad 

za plačevanje izdatkov v skladu s cilji članov skupnosti, ki pa je skupna last članov. Te 

skupnosti lahko odprejo račun za poštne čeke in imajo status delodajalca, ne smejo pa 

pridobivati, posedovati ali oddajati nepremičnega premoženja v daljši najem. 

Združenja, ki delujejo na podlagi zakona o združenjih (mala pravna sposobnost)

Ta oblika registriranih verskih skupnosti je značilna za večino manjših verskih skupnosti. 

Za registracijo se je potrebno le prijaviti na pristojni prefekturi, predložiti nekaj listin ter 

jo objaviti v uradnem listu. Upravni nadzor združenj je omejen na prejem registracijske 

vloge. Dejavnosti teh združenj so omejene na pobiranje prispevkov članov, lahko pa 

pridobivajo subvencije s strani države, departmajev in občin ali javnih podjetij, dobivajo 

nagrade za opravljene storitve, organizirajo srečanja, komercialne predstavitve, sklepajo 

pogodbe, postanejo lastniki prostorov, namenjenih za upravljanje združenja in za srečanja 

članov, imajo lahko premoženje, ki jim omogoča delo, in lahko nastopajo kot pravna oseba 

pred sodiščem. Ta združenja imajo omejeno - t.i. imenovano malo pravno sposobnost, saj 

ne smejo prejemati pogodbenih donacij ali dediščin in so tudi omejena pri poslovanju 

z nepremičninami. Nadzorovana so na podlagi Splošnega davčnega zakonika (davčni 

nadzor) in Delovnega zakonika (nadzor nad plačili francoski nacionalni zdravstveni in 

pokojninski organizaciji). 

Verske zbornice in škofijska združenja (associatons diocésianes)

V strokovni literaturi smo zasledili obstoj teh združenj, katerih pravni status je opredeljen 

enako, kot to velja za druga združenja, ustanovljena na podlagi zakona iz leta 1901.

Verska združenja (associations cultuelles), ki delujejo na podlagi Zakona o 

združenjih in Zakona o ločitvi cerkve od države (velika pravna sposobnost).

Ta pravna oblika je značilna za večje verske skupnosti, ki delujejo tudi na podlagi Zakona 

o ločitvi cerkve od države iz 1905 leta. Verske skupnosti se kot verska združenja lahko 

registrirajo pri lokalni prefekturi in s tem tudi pridobijo najbolj ugoden davčni status. 

Prefektura pregleda predložene dokumente z vidika namena obstoja verskega združenja. 

Pogoj za izdajo dovoljenja je, da je združenje ustanovljeno z edinim namenom

5  Večinoma povzeto po spletni strani o francoskih verskih organizacijah.
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 izvajanja neke vrste verskega obreda. Verska združenja lahko pridobivajo prihodke od 

premičnega in nepremičnega premoženja in prejemajo donacije in dediščine (a pod 

nadzorom države, ki mora dati za to dovoljenje). Ta združenja imajo tako imenovano 

veliko pravno sposobnost.

Verska združenja morajo pridobiti upravno dovoljenje za pridobitev možnosti prejemanja 

t.i. pogodbenih donacij in dediščin, svoje prejemke pa morajo namenjati le za opravljanje 

verske dejavnosti. Državne organe morajo obveščati o svojem poslovanju in delovati na 

teritorialno določenem področju.

Kljub temu tudi pri tej pravni obliki obstajajo določene omejitve pri poslovanju. Izdaja 

publikacij, poklicno opravljanje dolžnosti predsednika odbora združenja ali opravljanje 

šolske dejavnosti lahko za takšno versko skupnost pomenijo izgubo davčnega statusa 

izvzetja iz obdavčevanja6. Na podlagi 19. člena zakona iz 1905 ta združenja ne smejo 

prejemati subvencij (v nobeni obliki) s strani države, departmaja ali občine. 

Na podlagi zakona iz 1905 in Splošnega davčnega zakonika ta združenja niso obdavčena 

za prejete donacije in zapuščine. Kljub temu ima prefektura možnost, da pregleda njihov 

status, če združenje prejema velike donacije ali zapuščine, ki pritegnejo pozornost 

davčnih oblasti. V primeru, da prefektura ugotovi, da delovanje združenja ni usklajeno z 

zahtevami zakona iz leta 1905, mu lahko spremeni status in zahteva plačilo davka v višini 

60 % od sedanjih in preteklih donacij. 

Če so verska združenja obdavčena, morajo plačevati tudi t.i. komercialne davke. Verska 

združenja lahko organizirajo samo verske aktivnosti.

Kulturna združenja

Verske skupnosti se lahko na podlagi zakona iz leta 1905 ustanavljajo (registrirajo) tudi

kot t.i. kulturna združenja (associations culturelles), ki lahko opravljajo tudi pridobitno 

dejavnost. Kulturna združenja pa niso izvzeta iz obdavčenja in lahko prejemajo državne 

subvencije za svojo kulturno in izobraževalno dejavnost. Ta združenja morajo izpolnjevati 

še dodatne zahteve glede upravljanja in razkritja svojega poslovanja.

6  Po podatkih francoskega ministrstva za notranje zadeve ima status izvzetja iz obdavčenja 109 od 1.138 protestantskih 

združenj, 15 od 147 judovskih združenj, 30 od 1.050 muslimanskih združenj, več kot 50 združenj jehovih prič ter 

približno 100 katoliških združenj (za slednje ni točnih podatkov zaradi njihovega velikega števila). 
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2.4.2 Posebna ureditev za določene departmaje

Iz zgodovinskih razlogov imajo v Alzaciji in Loreni (pred prvo svetovno vojno, ko sta 

stopila v veljavo zakona iz leta 1901 in 1905, sta bili del nemškega ozemlja) judovske, 

evangeličanske (luteranske), kalvinistične ter rimskokatoliške verske skupine poseben 

pravni status. Tu ni bila opravljena popolna ločitev cerkve od države glede financiranja 

cerkve. Popolna ločitev med cerkvijo in državo tudi ni bila izvedena v prekomorskih 

ozemljih (Jean monnet Program, spletne strani).

2.5 Litva7

Na podlagi 43. člena ustave država priznava tako tradicionalne kot tudi druge cerkve in 

verske skupnosti. Priznane cerkve in verske skupnosti so pravne osebe. Po ustavi se tako 

delijo verske skupnosti na državno priznane tradicionalne verske skupnosti in druge. 

V praksi so se izoblikovale štiri različne kategorije verskih skupnosti: tradicionalne, 

državno-priznane, registrirane in neregistrirane verske skupnosti.

Zakon o verskih skupnostih in združenjih iz leta 1995 definira pravice in svoboščine 

verskih skupnosti in organizacij. Litva nima državne religije. 

Vse državno priznane verske skupnosti imajo po zakonu lastninsko pravico nad verskimimi 

objekti, bivališči in drugimi zgradbami verskih skupnosti, verskih združenj in centrov. 

Z zakonom iz leta 1995 je določeno (5. člen), da obstaja 9 tradicionalnih verskih skupnosti. 

Gre za takšne verske skupnosti, ki so prisotne v državi vsaj 300 let. Te skupnosti lahko 

med drugim ustanavljajo druge institucije, prejemajo državne pomoči, lahko ustanavljajo 

javne in zasebne šole in imajo pravico zagotavljati verski pouk v javnih šolah. Najvišji 

verski voditelji lahko zaprosijo za diplomatski potni list. Tem verskim skupnostim ni 

treba registrirati njihovih notranjih aktov in ni treba plačevati socialnih in zdravstvenih 

zavarovanj za duhovnike in druge uslužbence. Prav tako pa jim ni treba plačevati davka na 

dodano vrednost za nekatere osnovne storitve, kot so elektrika, telefon in ogrevanje.

Država na podlagi zakona uradno priznava tudi netradicionalne verske skupnosti, 

ki imajo družbeno podporo in so bile v državi registrirane vsaj 25 let. Za to priznanje 

 morajo pri ministrstvu za pravosodje zaprositi za dovoljenje in mu zagotoviti opis svojih 

verskih naukov in ciljev ter ustanovitveno izjavo, ki jo mora podpisati vsaj 15 

7  Povzeto po International Reliogius freedom Report, 2005.
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polnoletnih članov verske skupnosti, ki so državljani Litve. ministrstvo mora vlogo 

pregledati v pol leta.

Samo tradicionalne verske skupnosti lahko prejemajo letne državne subvencije, 

netradicionalne pa lahko dobivajo državna sredstva le za podporo njihovih kulturnih 

in socialnih projektov. Trenutno ima takšen status (državno priznane, a netradicionalne 

verske skupnosti) le ena verska skupnost (babtisti), ki ne prejema letnih subvencij in ne 

uživa davčnih olajšav kot tradicionalne verske skupnosti. Privilegiji te kategorije verskih 

skupnosti pa so v tem, da jim ni treba plačevati socialnih in zdravstvenih zavarovanj za 

duhovnike in druge zaposlene.

Registrirane verske skupnosti (ki niso državno priznane) lahko delujejo kot pravne osebe 

in lahko zakupijo ali imajo v lasti zemljišča za verske zgradbe. Ne uživajo pa davčnih 

ugodnosti in ne prejemajo subvencij. Njihova registracija je potrebna za pridobitev 

bančnega računa, za lastništvo in za opravljanje pravnih ali drugih dejanj v imenu 

skupnosti.

Neregistrirane verske skupnosti nimajo nobenih pravno statusnih ali državnih 

privilegijev.

Na podlagi zakona iz leta 1995 imajo verske skupnosti, združenja in centri pravico, da 

se vključujejo v izdajateljsko, proizvodno in ekonomsko dejavnost, javno informiranje 

in dobrodelne dejavnosti, za kar lahko ustanavljajo organizacije, skladno z veljavno 

zakonodajo. 

2.5 1 Obdavčevanje verskih skupnosti

Obdavčenje verskih skupnosti, združenj, centrov in njihovih uslužbencev je urejeno v 

16. členu Zakona o verskih skupnostih in združenjih iz leta 1995. 

Ta člen vsebinsko določa naslednje:

•prihodki od prispevkov in prihodki od prodaje premoženja, pridobljenega z 

dobrodelnimi sredstvi od vseh verskih skupnosti, združenj in centrov niso obdavčeni, 

če so namenjeni za izgradnjo, popravilo ali restavriranje verskih objektov, za dobrodelne 

namene, kulturne namene ali izobraževanje;

•prihodki, ki jih dobijo duhovniki verskih skupnosti, združenj in centrov, pomočniki pri 

verskih obredih in storitveno osebje (razen posameznikov, ki opravljajo konstrukcijska, 

vzdrževalna in restavracijska dela), niso obdavčeni z davki za fizične osebe;
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•za predmete, namenjene za verske potrebe, in literaturo, ki se prenaša prek meje v Litvo 

z dovoljenjem verskih skupnosti, združenj in centrov, ki imajo pravice pravne osebe, 

se ne obračunava carina;

•podjetja (organizacije), ki jih ustanavljajo verske skupnosti, združenja in centri, so 

predmet obdavčenja v skladu z obstoječo zakonodajo.

2.6 Nemčija

Posebnega zakona o verskih skupnostih v Nemčiji ni, za subjekte zasebnega prava se 

uporabljajo predpisi, ki veljajo za združenja (društva). Verskim organizacijam se ni treba 

registrirati. Verske skupnosti lahko pridobijo pravno osebnost oziroma postanejo pravne 

osebe zasebnega prava po pravilih civilnega prava - na podlagi 21. člena Državljanskega 

zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch), in sicer kot nepridobitno združenje z registracijo 

pri lokalnih oblasteh. Poleg državljanskega zakonika ureja status združenj tudi Zakon o 

združenjih (Vereingesetz) (Drenik in Šturm, 2003).

Verske skupnosti v Nemčiji (registrirane) se lahko organizirajo v dveh oblikah, kot 

“registrirano združenje” ali kot “korporacija na podlagi javnega prava” (povzeto po 

Wikipedii). Vera je načelno ločena od države, obstaja pa določeno partnerstvo med državo 

in tistimi verskimi skupnostmi, ki so dobile status “podjetja z javnimi pooblastili”.

Združenja se lahko ustanavljajo za izpolnjevanje zasebnih ali skupnih oziroma “javnih 

koristi”. Splošni finančni zakonik (Abgabenordung) definira tri vrste javne koristi. Te so: 

splošna javna korist (Gemeinnützige) med katero je opredeljena tudi podpora religiji, 

dobrodelna (mildtätige) javna korist in v 54. členu tega zakona posebej tudi cerkvena 

(kirchliche) javna korist, kjer so definirani t.i. “verski nameni” (kirchliche Zwecke). Kot 

“verski nameni” se štejejo: podpora verskim skupnostim, ustanovljenim na podlagi 

javnega prava, izgradnja verskih poslopij, duhovni razvoj, versko izobraževanje in 

podobno. Splošni finančni zakonik vsebuje definicije, ki se uporabljajo tudi v drugih 

davčnih zakonih, kot so: Zakon o dohodnini, Zakon o dohodku (dobičku) podjetij in 

Zakon o dediščinah in darilih (USIG, spletne strani).

Splošni finančni zakonik določa, da mora organizacija, ki ima privilegiran davčni položaj, 

izvajati svoj namen ekskluzivno, neposredno (51. člen) in nesebično - se pravi brez 

materialnega interesa (55. člen). Prihodek davčno privilegiranih oseb mora biti porabljen 

v naslednjem letu, ko je bil pridobljen.
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Nesebičnost in odsotnost materialnega interesa sta podrobneje definirana v 55. členu 

splošnega finančnega zakonika, ki določa naslednja pravila:

•premoženje združenja mora biti izključno in neposredno namensko uporabljeno,

•člani združenja si ne smejo razdeljevati sredstev združenja,

•nihče ne sme prejemati posebnih zasebnih koristi od združenja, tudi ne v obliki 

nesorazmerne plače,

•v primeru razpustitve združenja morajo biti preostala sredstva porabljena izključno v 

namene, ki so v skladu z njegovim davčnim statusom, morajo biti prenešena na drugo 

organizacijo s privilegiranim davčnim položajem ali pa na državo, in sicer za namene, 

ki so v skladu s posebnim davčnim statusom.

2.6.1 Registrirano združenje

Negospodarska združenja (nichtwirtschafliche Vereine / Idealvereine) imajo za cilj 

aktivnosti, ki ne vključujejo pridobitne dejavnosti. Ko se registrirajo, dobijo status 

“registriranega združenja” (eingetragener Verein - e.V). Ta status lahko pridobi vsaka 

posvetna ali verska skupina, ki ima najmanj sedem članov. Ta status zavezuje le k 

omejevanju na nekomercialne aktivnosti in k spoštovanju splošne zakonodaje.

Verske skupnosti, ustanovljene na podlagi zasebnega prava, se lahko potegujejo za poseben 

davčni status na podlagi splošnih določb o “namenih javne koristi” (gemeinnützige 

Zwecke) na podlagi 52. člena Splošnega finančnega zakonika. Ti nameni so na široko 

definirani kot altruistična promocija materialov, duhovnih ciljev ali kot moralna podpora. 

“Podpora religiji” je eden od številnih namenov, ki so posebej omenjeni. Na podlagi 5. 

člena Zakona o davku na dobiček (dohodek) podjetja (Körperschaftsteuergesetz - KstG) 

so vsa združenja, ki delujejo z religioznimi nameni, v skladu z 51-68. členom Splošnega 

finančnega zakonika, oproščena plačevanja davka na dohodek (dobiček) podjetja.

Verske skupnosti, ustanovljene na podlagi zasebnega prava, pa ne uživajo vseh davčnih 

ugodnosti, ki jih imajo verske skupnosti, registrirane kot “korporacije javnega prava” 

v skladu z 54. členom Splošnega finančnega zakonika (povzeto po spletni strani Jean 

monnet Program).

2.6.2 Korporacija javnega prava

Druga pravna oblika registriranih verskih skupnosti je korporacija javnega prava 

(Körperschaft des öffentlichen Rechts). Ob izpolnitvi predpisanih pogojev je vsaki 
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verski skupnosti, ki je pravna oseba po civilnem pravu, zagotovljena možnost, da 

pridobi javnopravni status (Drenik in Šturm, 2003). Ta status daje vsaka od zveznih 

dežel posamezni verski skupnosti posebej, tako da ima lahko določena verska skupnost 

različen status v različnih deželah. Status korporacije javnega prava imajo poleg katoliške 

in protestantske cerkve tudi nekatere druge verske skupnosti, različno po zveznih 

deželah. Ta status prinaša vrsto dodatnih davčnih in drugih ugodnosti (Jean monnet 

Program, spletne strani). 

Združenja, ki delujejo v javno korist, imajo različne davčne oprostitve: od davka na 

dohodek (dobiček) na podlagi 9. člena Zakona o davku na dohodek (dobiček) podjetja, 

od davka na dediščine in darila na podlagi 13., 16. in 17. člena Zakona o dediščinah 

in darilih (Erbschaftssteuergesetz) ter od obrtnega davka na podlagi Zakona o obrtnem 

davku (Gewerbeststeuergesetz). Pogoji, ki omogočijo ugoden davčni status teh združenj, 

so predpisani v 51-68 členu Splošnega finančnega zakonika (USIG, spletne strani).

Za izpolnjevanje “verskega namena” morajo združenja opravljati predpisano podporo 

verske skupnosti. Ti verski nameni vključujejo: ustanovitev in vzdrževanje cerkva, 

opravljanje verskih storitev, izobraževanje duhovščine, versko izobraževanje, pogrebe, 

upravljanje cerkvenega premoženja, plačila duhovščini in drugemu osebju, skrb za 

vdove in sirote umrlih duhovnikov ter skrb za stare in bolne (drugi odstavek 54. člena 

Splošnega finančnega zakonika). Nadaljnjo zakonodajo za implementacijo teh določb 

pa sprejemajo posamezne zvezne dežele (Jean monnet Program, spletne strani). 

Javnopravno osebnost teh verskih skupnosti s posebnim aktom ugotovi ministrstvo za 

kulturo oz. verske zadeve posamezne zvezne dežele. Pogoji, ki jih je treba v tem pogledu 

izpolniti (npr. na Bavarskem) so, da verska skupnost na podlagi svojega statuta in števila 

članov jamči svoj daljši obstoj (vsaj eno generacijo – 30 let), da zajema določen odstotek 

prebivalstva (0,1 %) in da je ustrezno organizirana (Drenik in Šturm, 2003).

III. ZAKLJUČEK

Odnos med državo in verskimi skupnostmi (cerkvijo) je v preučevanih državah različen: 

med obravnavanimi državami je primer dokaj dosledne ločitve države in cerkve 

(francija) in tudi primer določitve dveh t.i. državnih cerkva (finska). Ostale države 

imajo ureditve, ki so nekako vmes med obema navedenima. Iz pregleda po posameznih 

državah je razvidno, da imajo verske skupnosti različen status, od neregistriranih verskih 

skupnosti do državnih cerkva, pa tudi priznane verske skupnosti imajo različne statuse.  
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Prav tako je različen tudi način financiranja verskih skupnosti (cerkva). 

Kljub tem precejšnim razlikam ter različnim religijam obstajajo v preučevanih 

državah mnoge skupne značilnosti pri obdavčevanju verskih skupnosti (cerkva). 

Tako neregistrirane verske skupnosti nimajo pravne osebnosti (sposobnosti) in zato z 

davčnega vidika niso obravnavane oziroma nimajo nobenih ugodnosti. 

Registrirane (priznane) verske skupnosti so v obravnavanih državah deležne davčnih 

oprostitev za določene vrste davkov. Ti davki so navadno: davek na dobiček (dohodek), 

ki ga verske skupnosti ne plačujejo, ker so neprofitne institucije, podobni (poslovni, npr. 

obrtniški) davki, davek na premoženje, davek na dediščine in darila, davek na donacije, 

v nekaterih državah (področjih) pa tudi zemljiški davek. Pri tem so tudi registrirane 

verske skupnosti razdeljene v več različnih (pod)kategorij; tako da imajo določene (večje, 

prevladujoče, starejše) cerkve oziroma verske skupnosti, ki izpolnjujejo predpisane 

pogoje, večje davčne ugodnosti, kot druge (manjše, mlajše) registrirane verske  

skupnosti (cerkve), ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev.

Za najbolj ugoden davčni status je treba navadno poleg ustreznega državnega  

priznanja (registracije) izpolnjevati še nekatere druge pogoje, ki se nanašajo na 

(izključno ali večinsko) neprofitno delovanje verskih skupnosti oziroma cerkva, skladno 

z namenom s katerim so bile ustanovljene. Pri tem je velik del zakonodaje v nekaterih 

državah podoben tistemu, ki velja za poslovanje drugih neprofitnih organizacij, ponekod 

pa imajo verske skupnosti (cerkve) v primerjavi z drugimi neprofitnimi organizacijami 

ugodnejši davčni status.

V obravnavanih državah je bilo prikazano predvsem stanje glede oprostitve plačevanja 

davkov. Nekatere verske skupnosti plačujejo vse davke oziroma le nekatere davke; bodisi, 

ker niso priznane ali pa nimajo priznanega najbolj ugodnega davčnega statusa (običajno 

so to manjše verske skupnosti) ali pa se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo v obsegu, 

ki presega njihov nepridobitni namen - opravljanje verskih obredov. V tem primeru je 

lahko obdavčen bodisi le pridobitni del njihove dejavnosti (npr. v Italiji) ali pridobitni 

del, ki ni namenjen neprofitnim namenom (finska). Neprofitni značaj verskih skupnosti 

je poudarjen v vseh državah, tako tudi v Nemčiji, kjer morajo biti prihodki porabljeni 

v naslednjem letu, in v franciji, kjer je določen zgornji znesek neobdavčenih sredstev, 

pridobljenih iz pridobitnih dejavnosti. Iz sistemov v preučevanih državah je razvidno 

tudi, da si člani verskih skupnosti ne morejo razdeliti premoženja teh skupnosti, in težnja 

po namenski uporabi zbranih sredstev, kar je tudi pogoj za ugodnejšo davčno obravnavo 

verskih skupnosti.
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SOdeLOVANJe ZAPOSLeNIH V ORgANIH UPRAVLJANJA 

IN NAdZORA gOSPOdARSKIH dRUŽB V eU IN NA 

NORVeŠKeM*

I. UVOD

Učinkovit sistem upravljanja in nadzora družb (“corporate governance”)1 pripomore 

k boljšemu poslovanju gospodarskih družb. Kapitalska družba potrebuje najmanj dva 

organa, prek katerih oblikuje in izvršuje svojo voljo. To sta skupščina delničarjev družbe in 

organ vodenja. Kadar je nadzor mogoče izvajati znotraj teh organov, za obstoj in delovanje 

družbe ni nujno potreben nadzorni organ. Takšen sistem upravljanja imenujemo enotirni 

sistem in je značilen za Veliko Britanijo in ZDA, prevzele pa so ga tudi številne druge države, 

tako da je prevladujoč v svetovnem merilu. Za enotirni sistem je značilen organ vodenja 

- v anglosaksonskem svetu odbor direktorjev (board of directors), ki v praksi oblikuje več 

komisij in lahko izvrševanje poslovne politike prenese na t.i. izvršilne direktorje in druge 

vodilne uslužbence, v francoskem (v franciji sta uzakonjena tako enotirni kot dvotirni sistem) 

in v luksemburškem enotirnem sistemu pa upravni svet (conseil d’administration). 

V primeru, da se oblikuje še tretji organ v gospodarski družbi - nadzorni organ, govorimo 

o dvotirnem sistemu upravljanja in nadzora družb. “V dvotirnem sistemu ima delniška 

družba skupščino delničarjev, nadzorni organ in poslovodni organ, v enotirnem sistemu 

pa samo skupščino delničarjev in upravni odbor” (Kocbek, 2005: 893). Dvotirni sistem 

upravljanja in nadzora družb z nadzornim svetom je značilen za Nemčijo in številne 

Nemčiji zemljepisno bližnje države, med njimi tudi za Slovenijo. med članicami EU 

je ta sistem približno enako pogost kot enotirni sistem upravljanja in nadzora družb 

(podrobneje o tem v poglavju II v nadaljevanju).

Sodelovanje zaposlenih v nadzornih svetih, v upravnih odborih oziroma odborih 

direktorjev in v drugih telesih gospodarskih družb je pomemben del sodelovanja 

* Mag. Zobavnik Igor, Blažič Janez, pripravljeno 22.11.2005, objavljeno 23.11.2005

1  Angleški izraz “corporate governance” v slovenskem jeziku še nima enotnega prevoda. Poleg termina upravljanje 

in nadzor podjetij se uporabljajo tudi naslednji izrazi: vladanje družbam, vladanje podjetjem, vodenje družb, vodenje 

in obvladovanje družb, korporacijsko upravljanje (povzeto po Novak).
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(participacije) zaposlenih v EU državah. V tej raziskovalni nalogi je prikazan predvsem 

eden od vidikov te participacije in sicer predstavništvo zaposlenih v organih upravljanja 

in nadzora gospodarskih družb. 

Predstavniki zaposlenih so bodisi neposredno izvoljeni s strani zaposlenih ali imenovani 

na drug način; lahko so zaposleni v tej gospodarski družbi, ali pa so predstavniki 

organizacij (sindikatov), ki predstavljajo zaposlene v gospodarski družbi, oziroma 

drugi posamezniki, ki na nek način zastopajo zaposlene. Prisotnost predstavnikov 

zaposlenih v mnogih telesih družbe, predvsem v upravnih odborih oziroma odborih 

direktorjev (board level employee participation) pomeni posredno ali reprezentativno 

obliko sodelovanja zaposlenih, ki se razlikuje od neposrednega sodelovanja in tudi 

od nekaterih drugih oblik posredne participacije (npr. svetov delavcev, kolektivnega 

pogajanja sindikatov in podobno) (EIRO, spletna stran).

V tej raziskovalni nalogi je prikazano sodelovanje delavcev pri upravljanju in nadzoru 

družb z enotirnim sistemom upravljanja (kot ga v Sloveniji uvaja nov predlog Zakona 

o gospodarskih družbah) predvsem v skandinavskih državah (Norveška, Švedska,  

Danska2, finska), pa tudi ureditev tega področja v drugih državah, kjer poznajo enotirni 

sistem upravljanja gospodarskih družb (Portugalska, Španija, francija, Luksemburg). 

Posebej smo prikazali, kolikšno je število ali delež predstavnikov delavcev v organu 

upravljanja gospodarske družbe z enotirnim sistemom upravljanja v posamezni 

državi. 

Literatura je bila skoraj v celoti pridobljena na spletni strani “SEEurope”, ki je projekt, ki 

ga vodi mednarodna mreža raziskovalcev pod vodstvom Inštituta evropskih sindikatov  

za raziskave, izobraževanje, zdravje in varnost (European Trade Union Institute for 

Research, Education and Health and Safety - ETUI-REhS) iz Bruslja. Kjer so bili uporabljeni 

drugi viri, to posebej navajamo.

Za uvodom na kratko prikazujemo sisteme upravljanja podjetij in nadzora družb ter 

pravice sodelovanja zaposlenih v organih gospodarskih družb v EU in na Norveškem 

(26 držav) (poglavje II). Potem je podrobneje prikazano stanje po posameznih izbranih 

državah (poglavje III). Za zaključkom je v prilogi še podrobneje prikazano (tabelarično) 

stanje glede sodelovanja zaposlenih v organih gospodarskih družb v 26 državah.

87  Danska ima sicer uveljavljen dvotirni sistem, ki pa vsebuje elemente enotirnega sistema upravljanja in nadzora 

družb (več o tem v poglavju III).
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II. SISTEMI UPRAVLJANJA PODJETIJ IN NADZORA DRUŽB TER  
 PRAVICE SODELOVANJA ZAPOSLENIH V ORGANIH GOSPO  
 DARSKIH DRUŽB V EU IN NA NORVEŠKEM

Na nivoju Evropske unije je bila 8. oktobra 2001 sprejeta uredba o evropski delniški 

družbi (Uredba Sveta EU o statutu evropske delniške družbe). O participaciji zaposlenih 

v tej uredbi ni govora. “Vprašanje participacije delavcev sploh ni urejeno z uredbo kot 

unifikacijskim pravnim sredstvom. To vprašanje je bilo namreč izločeno iz vsebine 

uredbe in preneseno v posebno direktivo o delavski participaciji v evropski delniški 

družbi. Tako evropska delniška družba ni urejena zgolj z uredbo kot unifikacijskim 

predpisom, temveč jo vzporedno ureja tudi harmonizacijski pravni akt - direktiva o 

delavski participaciji. Vendar uredba in direktiva pomenita enotno pravno ureditev 

evropske delniške družbe in sta začeli učinkovati hkrati 8. oktobra 2004.” (Kocbek, 2005, 

str. 891) Zaradi evropske delniške družbe se obstoječe stanje v posameznih državah 

glede sodelovanja zaposlenih v organih ostalih gospodarskih družb načeloma ne bo 

spreminjalo. 

Pravica sodelovanja zaposlenih v organih gospodarskih družb po posameznih 

državah je tabelarično prikazana za 25 držav članic EU in Norveško. Prikazan je obstoj 

enotirnega oziroma dvotirnega sistema upravljanja in nadzora družb ter ocena obsega 

sodelovanja pravic zaposlenih v zvezi s prisotnostjo predstavnikov zaposlenih v organih  

gospodarskih družb. 

Tabela 1: Sistemi upravljanja podjetij in nadzora družb ter pravice   
 sodelovanja zaposlenih v organih gospodarskih družb v 25   
 državah članicah EU in na Norveškem.

Struktura 

upravljanja

Obsežne pravice sodelovanja 

(zasebne in državne družbe)

Omejene pravice sodelovanja  

(v glavnem omejene na državna 

in privatizirana podjetja

Nobenih ali zelo 

omejene pravice 

sodelovanja

Skupno 

število

držav

Enotirna
3 države: Luksemburg, 

Norveška, Švedska 

4 države: Grčija, Irska, malta, 

Španija

3 države: Belgija, ciper, 

Združeno kraljestvo
10

Enotirna in dvotirna 1 država: finska 2 državi: francija, Portugalska 2 državi: Italija, Litva 5

Dvotirna

8 držav: Avstrija, Češka, Danska, 

Nemčija, madžarska, Nizozem-

ska, Slovaška, Slovenija 

1. država: Poljska 2 državi: Estonija, Latvija 11

Skupno 

število držav
12 7 7 26

Vir. tabela v prilogi in spletna stran SEEurope 
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Iz tabele 1 je razvidno, da obstajajo obsežne pravice sodelovanja (participacije) v organih 

gospodarskih družb, ki imajo uveljavljen enotirni sistem, predvsem v Luksemburgu, 

na Norveškem in Švedskem, pa tudi na finskem (kjer sta uveljavljena oba sistema, a je 

enotirni prevladujoč). Omejene pravice sodelovanja zaposlenih v organih gospodarskih 

družb imajo v enotirnih sistemih tudi še v Grčiji, na Irskem in malti, v Španiji ter v franciji 

in na Portugalskem (v zadnjih dveh navedenih državah sta uveljavljena oba sistema 

upravljanja in nadzora družb). Nobenih (ali zelo omejene) pravic sodelovanja zaposlenih 

v organih gospodarskih družb nimajo v Belgiji, Združenem kraljestvu, na cipru in ter v 

Italiji in Litvi, (v zadnjih dveh navedenih državah imajo tako enotirne kot tudi dvotirne 

sisteme upravljanja in nadzora družb). 

Podrobneje je za vsako od 26 navedenih držav predstavljeno stanje glede sodelovanja 

zaposlenih v organih gospodarskih družb v tabeli, ki je v prilogi. Za vsako od teh držav 

je v navedeni tabeli prikazano v stolpcih:

•ali obstaja zakonska podlaga za sodelovanje zaposlenih v organih gospodarskih 

družb,

•kriteriji za družbe, v katerih je uzakonjena pravica zaposlenih za sodelovanje v organih 

družb,

•število (delež) zaposlenih v posameznem organu družbe,

•način nominacije članov organov družbe iz vrst zaposlenih,

•volitve oziroma imenovanje članov organov družbe iz vrst zaposlenih,

•kriteriji primernosti za članstvo zaposlenih v organih družb,

•enotirni ali dvotirni sistem upravljanja in nadzora družb.

Iz navedene tabele je razvidno, da je najbolj običajna tretjinska udeležba zaposlenih v 

organih gospodarskih družb (v državah, kjer imajo uzakonjeno možnost te udeležbe), 

kar velja tako za enotirne kot tudi dvotirne sisteme upravljanja in nadzora družb.

III. PREGLED PO POSAMEZNIH DRŽAVAH

3.1 Danska

Danski sistem upravljanja in nadzora družb je dvotirni, na spletni strani SEEurope pa 

smo zasledili tudi mnenje enega od avtorjev (Knudsen), da gre za hibridni sistem med 

enotirnim in dvotirnim sistemom. 
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Na Danskem se funkcija upravljanja in vodenja podjetja deli med upravnim odborom 

oziroma odborom direktorjev (administrative board oziroma board of directors) in 

izvršilnim (poslovnim) odborom (executive board). V primerih, ko upravni odbor ne 

obstaja, ima njegove pristojnosti izvršilni odbor. Nadzor lahko opravlja tudi neobvezni 

organ t.i. odbor delničarjev (shareholder committee), ki je kot organ redek, če pa obstaja, 

je pristojen za nadzor upravnega odbora in izvršilnega odbora.

Udeležba zaposlenih pri upravljanju in nadzoru družb se nanaša na njihovo udeležbo 

v upravnem odboru družbe. Pogoj za udeležbo zaposlenih je, da ima javna ali zasebna 

gospodarska družba povprečno vsaj 35 zaposlenih v zadnjem 3 letnem obdobju in 

da se je večina zaposlenih z volitvami znotraj kolektiva odločila za uveljavitev instituta 

predstavnika zaposlenih v upravnem odboru družbe (najprej potekajo volitve za ali 

proti). Izvedbo takšnih volitev lahko zahteva:

•večina članov sveta delavcev,

•organizacije v podjetju (klubi, združenja zaposlenih), ki predstavljajo vsaj 10 %  

zaposlenih ali

•10 % zaposlenih v gospodarski družbi.

Zahteva po volitvah (za ali proti) mora biti predložena v pisni obliki vodstvu podjetja, 

ki mora zagotoviti, da se ustanovi volilni odbor (najkasneje v 6 tednih po predložitvi 

zahteve). Sindikalni zaupnik je navadno, če se le da, član tega odbora. Volitve se morajo 

organizirati najkasneje v 4 tednih po ustanovitvi volilnega odbora in morajo potekati 

s tajnim glasovanjem. Volijo vsi zaposleni v podjetju, za sprejem odločitve “za” pa je 

potrebna absolutna večina. Če je zahteva zavrnjena, se volitve lahko ponovijo, a ne prej kot 

v 6 mesecih. V primeru, da je zahteva sprejeta, mora volilni odbor čim prej, najkasneje pa 

v 6 mesecih, organizirati volitve za predstavnike zaposlenih v upravnem odboru družbe, 

sicer predhodne volitve (za ali proti) glede uvedbe instituta predstavnika zaposlenih v 

upravnem odboru družbe niso več veljavne in je postopek treba začeti znova. Predloge za 

kandidate je možno vlagati do 4 tedne pred dnem volitev. Volijo vsi zaposleni, člani volilnega 

odbora pa ne smejo kandidirati. V primeru uspešne izvolitve predstavnikov zaposlenih v 

upravni odbor družbe mora njihovo članstvo potrditi še letna skupščina delničarjev.

Število predstavnikov zaposlenih v upravnem odboru je odvisno od števila direktorjev 

družbe. Zaposleni izvolijo polovico števila direktorjev, ki jih imenujejo delničarji, oziroma 

vsaj dva. Če število ni celo, se število predstavnikov zaposlenih zaokroži navzgor. Tako 

zaposleni v praksi običajno dobijo tretjino sedežev v upravnem odboru, predstavniki 

delničarjev pa imajo v upravnem odboru vedno večino. 
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Predstavniku zaposlenih v upravnem odboru preneha funkcija, če ga razrešijo zaposleni, 

če ni več zaposlen v družbi, če sam želi prenehanje te funkcije ali če umre. V teh primerih 

se organizirajo nadomestne volitve. Predstavniki zaposlenih v upravnem odboru in 

njihovi namestniki so zaščiteni proti odpustitvi in poslabšanju svojega položaja na 

enak način kot sindikalni zaupniki. Na podlagi več sodnih odločb je bilo odločeno, da 

imajo predstavniki zaposlenih v upravnem odboru enake pravice in dolžnosti v zvezi z 

velikostjo nadomestil (sejnin) kot drugi člani upravnih odborov.

Pravico do imenovanja predstavnikov zaposlenih v upravnem odboru je v praksi 

izkoristilo približno 20 % podjetij.

3.2 Finska

finska je ena od evropskih držav, ki ima izkušnje tako z enotirnim kot tudi z dvotirnim 

sistemom upravljanja in nadzora družb. Na podlagi finske zakonodaje - Zakona o delniških 

družbah (Stock Corporation Act) je sicer možno le enotirno upravljanje in nadzor družb 

prek obveznega izvršilnega odbora (executive board). Nadzorne svete (in s tem dvotirni 

sistem) pa poznajo le v nekaj velikih družbah z znatnim državnim lastništvom.

Pravica do udeležbe zaposlenih je bila uvedena leta 1990 za zasebne družbe z več kot 

150 zaposlenimi (delniške družbe, zadruge in druge gospodarske družbe, zavarovalnice, 

banke), lahko pa se uveljavlja tudi v manjših družbah. Predstavništvo zaposlenih v 

organih družbe ureja Zakon o predstavništvu zaposlenih v upravi podjetij (Act on 

personal represenatation in the administration of undertakings), deloma (predvsem  

postopkovno) pa tudi Zakon o sodelovanju v podjetjih (Act on Co-operation within 

Undertakings) iz leta 1978. 

Zakon o predstavništvu zaposlenih v upravi podjetij je dokaj splošen in je v praksi 

uveljavljen prek podrobnejših sporazumov, sklenjenih med posamezno gospodarsko 

družbo in zaposlenimi v tej družbi. Zakon načeloma ne omejuje vsebine teh sporazumov. 

Na strani zaposlenih morata pri pripravi sporazuma sodelovati vsaj dve njihovi skupini  

(v praksi so to navadno predstavniki t.i. modrih in belih ovratnikov), ki morata 

predstavljati večino zaposlenih. V primeru, da sporazum ni dosežen, se upoštevajo le 

(minimalne) zakonske zahteve. Te se nanašajo na kvalifikacije predstavnikov zaposlenih 

v upravi podjetij, njihovo zaščito pred odpuščanjem (ki je urejena enako kot za sindikalne 

zaupnike), na njihovo obveznost varovanja poslovnih skrivnosti družbe ter na sankcije 

v primeru kršitev. Predstavniki zaposlenih so imenovani s strani posameznih skupin 
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zaposlenih. Če se skupine ne sporazumejo o skupnem predstavniku, morajo izvesti 

volitve. 

Zaposleni lahko sodelujejo pri odločanju v izvršilnih, nadzornih in svetovalnih telesih, 

kadar le-ta obravnavajo zadeve, ki so pomembne za poslovanje, finančno stanje družbe 

ali položaj zaposlenih v družbi. Eden od bistvenih elementov sporazuma, sklenjenega 

med posamezno gospodarsko družbo in zaposlenimi, je tudi določitev, v katerem/ih 

(lahko tudi v vseh) organih bodo zaposleni zastopani (npr. v nadzornem svetu, izvršilnem 

odboru). Na podlagi zakona sicer ni zagotovljena predstavništvo zaposlenih v odboru 

direktorjev in je stvar odločitve vodstva družb, v katerih telesih bodo imeli predstavnike 

tudi zaposleni. Implementacija zahteve zaposlenih mora biti uresničena v enem letu od 

vložitve zahteve.

Predstavniki zaposlenih so vedno dodatni člani organov družbe. Njihovo število je glede 

na člane, ki so predstavniki delodajalca, v razmerju 1:4. Predstavniki zaposlenih imajo 

od 1 do 4 člane v organih družbe. Njihov mandat traja običajno 3 leta, razen če se ne 

dogovorijo drugače. Kadar so predstavniki zaposlenih imenovani v izvršilni odbor, lahko 

tudi njihovi namestniki sodelujejo na sestankih tega odbora in glasujejo o odločitvah.

Kandidati za predstavnika zaposlenih morajo biti zaposleni v družbi in ne smejo biti 

sindikalni funkcionarji ali druge osebe, ki niso zaposlene v družbi, in morajo biti v celoti 

poslovno sposobni (ne smejo biti v osebnem bankrotu ali imeti prepoved poslovanja). 

Imajo enake pravice (vključno s pravico do nadomestila - sejnine) in dolžnosti (npr. 

odgovornost zaradi slabega gospodarjenja in kršenja notranjih pravil) kot drugi 

člani organov družbe. Posameznikov finančni položaj, zdravstveno stanje in druge 

zasebne okoliščine predstavnikov zaposlenih v organih družbe so zaupni - razen, če 

jih želi predstavnik sam razkriti. Izjeme od enakih pravic se nanašajo na sodelovanje 

pri vprašanjih glede imenovanja, odpuščanja ali pogodbenih pogojev za zaposlitev 

vodilnih uslužbencev v družbi ter na pogoje zaposlovanja in pravice delavcev. Pravica 

odločanja predstavnikov zaposlenih se lahko omejuje tudi z že omenjenim sporazumom 

sklenjenim med posamezno gospodarsko družbo in zaposlenimi v tej družbi. 

Zakon ne ureja postopka razrešitve predstavnikov zaposlenih v organih družbe, razen 

v primeru izgube osebnih kvalifikacij (osebni bankrot ali prepoved poslovanja) ali 

nezmožnosti (navadno zaradi bolezni) opravljanja dolžnosti predstavnika. To pomeni, 

da skupine zaposlenih, ki so imenovale predstavnika zaposlenih, nimajo pravice do 

njihovega odpoklica. Zakon prav tako ne ureja odnosa med predstavnikom zaposlenih 

v organih družbe in njegovim namestnikom.
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Sodelovanje zaposlenih v organih gospodarskih družb je na finskem (po oceni iz gradiva 

iz spletne strani SEEvrope) še vedno dokaj nerazvito. Več kot polovico družb z številom 

zaposlenih med 150 in 200 nima predstavnika zaposlenih v organih družbe. Enako velja 

za tretjino večjih družb (podatki so iz leta 2001). 

3.3 Francija

francija pozna tako enotirni kot tudi dvotirni sistem upravljanja in nadzora družb. V 

francoskih delniških družbah lahko namreč po Zakoniku o družbah (Code des Sociétés) 

ustanovitelji izberejo med enotirnim sistemom (skupščina delničarjev in upravni svet) 

in dvotirnim sistemom (skupščina delničarjev, poslovodni organ in nadzorni svet). 

Kombinacija obeh sistemov ni dovoljena. Velika večina družb v franciji je urejena po 

enotirnem sistemu. 

Delniške družbe v zasebnem sektorju imajo lahko (ni pa obvezno) izvoljeno predstavništvo 

zaposlenih v upravnih svetih (conseils d’administration) oziroma v nadzornih svetih 

(conseils de surveillance)3. Ti predstavniki morajo biti vsaj dve leti zaposleni v isti družbi, 

njihovo število pa ne sme presegati tretjine članov sveta. hkrati ne smejo imeti druge 

funkcije (sindikalni predstavniki, predstavniki sveta delavcev ipd.). Njihov mandat ni 

ponovljiv. Uživajo posebno zaščito zaposlitve in imajo tudi pravico do usposabljanja na 

področju ekonomskih zadev. Glede nagrajevanja predstavnikov zaposlenih velja načelo, 

da skupščina delničarjev določi letno višino sejnin, ki so edino plačilo za članstvo v 

upravnem svetu. Upravni svet nato prosto razporedi sredstva med svoje člane. Podobno 

velja za nagrajevanje predstavnikov zaposlenih v nadzornih svetih (dualni sistem). 

Delničarji lahko na izredni skupščini odpravijo tako predstavništvo. 

Po zakonu iz leta 2001 je predstavnike zaposlenih v zasebnih družbah mogoče izvoliti 

v upravni svet, če imajo zaposleni v lasti vsaj 3 % delniškega kapitala (share-scheme 

employees). V praksi je takih družb s predstavniki zaposlenih malo, če pa predstavniki 

zaposlenih so, zastopajo interese zaposlenih delničarjev in ne vseh zaposlenih. Njihov 

mandat se v tem primeru ne more ponoviti. 

V javnem sektorju je situacija nekoliko drugačna. Po zakonu iz leta 1983 je bilo uvedeno 

obvezno predstavništvo zaposlenih v upravnih oziroma nadzornih svetih delniških 

 
3  V enotirnem sistemu so predstavniki delavcev lahko zastopani samo v upravnem svetu, v dvotirnem sistemu pa 

samo v nadzornem svetu.
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družb, ki so najmanj 50 % v lasti države. Število izvoljenih predstavnikov je odvisno 

od števila zaposlenih. V družbah, v katerih je med 200 in 1000 zaposlenih, so lahko 

izvoljeni trije predstavniki zaposlenih. V večjih družbah se lahko izvoli do tretjine članov 

upravnega sveta iz vrst zaposlenih. Eno mesto mora biti v vsakem primeru rezervirano  

za člane z izvršilnimi funkcijami (executives). Predstavniki zaposlenih ne prejemajo  

plače, ne nosijo pa tudi odgovornosti za vodenje družbe, kot to velja za druge člane 

upravnega sveta. Predstavništvo zaposlenih je na podoben način urejeno tudi v  

nadzornih svetih javnih družb (če je sistem dvotiren). Enaka ureditev velja za podružnice 

navedenih družb.

  

Po letu 1986 se je število družb v lasti države občutno zmanjšalo; prišlo je do številnih 

privatizacij, vendar pa predstavništvo zaposlenih v upravnih svetih ni bilo odpravljeno. 

Statuti družb morajo, v odvisnosti od velikosti upravnih oziroma nadzornih svetov, 

rezervirati dve (če ima svet do vključno 15 članov) oziroma tri mesta (če ima svet nad 

15 članov) za predstavnike zaposlenih. V obeh primerih je član upravnega oziroma 

nadzornega sveta tudi po en predstavnik zaposlenih delničarjev. 

Glede zaščite in nagrajevanja predstavnikov zaposlenih velja v javnem sektorju in v 

privatiziranih družbah podobna ureditev kot v zasebnih družbah. 

Predstavnike zaposlenih v upravnem svetu volijo delavci družbe na predlog sindikata. 

Trajanje mandata se določi v statutu družbe, vendar pa ne sme presegati 6 let. Podobno 

velja glede izvolitev v nadzorni svet pri dvotirni sistemu. 

V vseh delniških družbah je omogočeno tudi predstavništvo zaposlenih v okviru 

upravnega sveta ali nadzornega sveta, in sicer imenuje dva predstavnika svet delavcev. 

En predstavnik zaposlenih je imenovan s strani izvršilnega in tehničnega osebja ter 

nadzornikov, drugi pa je iz vrst uslužbencev in delavcev. Imata samo svetovalno vlogo. 

 

V družbah z omejeno odgovornostjo lahko deluje tudi nadzorni svet (gre izključno 

za dvotirni sistem), vendar njegova ustanovitev ni obvezna. Zaposleni v njem nimajo 

predstavnikov. V javnih družbah z omejeno odgovornostjo je od leta 1986 mogoče 

izvesti volitve delavskih predstavnikov v nadzorne svete s pravico do razpravljanja.  

V tem primeru se v nadzorni svet  lahko vključita dva člana kot predstavnika zaposlenih, 

ki imata zgolj svetovalno vlogo.  
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3.4 Luksemburg

Sistem upravljanja in nadzora družb v Luksemburgu je enotiren. Udeležbo zaposlenih 

ureja zakon iz leta 1974 (Loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises 

du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes). 

Zaposleni imajo svoje predstavnike v upravnih svetih (conseils d’administration) 

zasebnih delniških družb, ki imajo 1000 ali več zaposlenih najmanj zadnja tri leta, pa 

tudi v upravnih svetih delniških družb, v katerih je država lastnica najmanj 25 % kapitala 

oziroma jim je država podelila koncesijo za glavno področje njihovega poslovanja. V teh 

družbah število zaposlenih ni pomembno. 

V posameznem upravnem svetu mora biti najmanj devet članov. V upravnih svetih 

zasebnih delniških družb mora biti tretjina predstavnikov zaposlenih, torej so v vsakem 

najmanj trije predstavniki zaposlenih. V primeru, da je država lastnica najmanj četrtine 

kapitala oziroma gre za družbo s koncesijo, se izvoli enega predstavnika zaposlenih na 

vsakih 100 delavcev. V upravnem svetu morajo biti najmanj trije predstavniki zaposlenih, 

največ pa jih je lahko tretjina. 

Predstavniki zaposlenih lahko postanejo samo tisti zaposleni, ki so najmanj dve leti v 

družbi. Glede imenovanja predstavnikov zaposlenih obstajata dve možnosti: prva je ta, 

da so imenovani iz vrst zaposlenih po proporcionalnem sistemu. Predstavniki modrih 

in belih ovratnikov morajo biti izbrani ločeno in v sorazmerju z deležem, po katerem 

je posamezna skupina zaposlenih zastopana v družbi. Druga možnost imenovanja je 

povezana z reprezentativnimi sindikati, ki so upravičeni do imenovanja treh predstavnikov 

zaposlenih; ti ne smejo biti zaposleni v družbi. To velja za železarsko in jeklarsko industrijo. 

Predhodno se sindikati dogovorijo o porazdelitvi mest v upravnem svetu.  

Predstavniki zaposlenih imajo enake pravice in obveznosti kot drugi člani upravnega 

sveta, enako dolg pa je tudi njihov mandat, in sicer 6 let z možnostjo ponovitve.  

Za napake odgovarjajo po enakih načelih kot drugi člani upravnega sveta. Predstavnikom 

zaposlenih lahko mandat tudi predčasno preneha, in sicer v primerih smrti, odstopa 

od funkcije ali prenehanja zaposlitve. Zaposleni jih lahko odpokličejo (v železarski in 

jeklarski industriji jih lahko odpokličejo sindikati). Predstavniki zaposlenih ne morejo 

biti hkrati člani več kot dveh upravnih svetov (iz gradiva ni razvidno ali morajo biti v tem 

primeru tudi zaposleni v obeh družbah), v dveh upravnih svetih pa so lahko člani le, če 

gre za družbi z različnim področjem dejavnosti.
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Predstavniki zaposlenih ne morejo biti razrešeni brez dovoljenja sodišča, pristojnega 

za delovnopravne zadeve. V primeru hudih nepravilnosti lahko predsednik upravnega 

sveta do dokončne odločitve sodišča sprejme določene ukrepe. 

V družbah z omejeno odgovornostjo ni predstavništva zaposlenih v organih družbe. 

3.5 Norveška

Norveški model upravljanja in nadzora družb je v bistvu enotiren. Posebnost njihove 

ureditve pa je, da imajo poleg skupščine delničarjev (general assembly) še poseben 

organ družbe - skupščino družbe (corporate assembly), katere obstoj pomeni uvajanje 

elementov dvotirnega sistema upravljanja in nadzora družb. 

Skupščina družbe (ki ne sme biti hkrati tudi odbor direktorjev - board) mora praviloma 

biti ustanovljena v vseh družbah, ki imajo več kot 200 zaposlenih. Skupščina delničarjev 

izvoli dve tretjini članov skupščine družbe, eno tretjino članov pa izvolijo zaposleni. 

Skupščina družbe imenuje vse člane odbora direktorjev (board), na podlagi zakona je 

lahko ena tretjina (najmanj dva člana) odbora direktorjev iz vrst zaposlenih. Za družbe, 

ki so zavezane k ustanovitvi skupščine družbe, zakon dovoljuje, da delodajalec in eden 

ali več sindikatov, katerih članstvo predstavlja najmanj dve tretjini zaposlenih, lahko 

sklenejo dogovor, da skupščine družbe ni treba ustanavljati. V družbah, ki imajo manj 

kot 200 zaposlenih, člane odbora direktorjev (razen predstavnikov zaposlenih v odboru 

direktorjev) imenuje skupščina delničarjev.

Zaposleni v družbah, ki so pravne osebe v zasebnem ali javnem sektorju, imajo praviloma 

pravico do imenovanja predstavnikov zaposlenih v odboru direktorjev (do ene tretjine 

odbora direktorjev). Ta pravica se ne uresničuje avtomatsko, ampak jo morajo zaposleni 

zahtevati bodisi s formalno zahtevo, ki jo podpiše vsaj polovica zaposlenih, ali pa z 

večinsko odločitvijo na podlagi glasovanja, ki ga lahko organizira svet delavcev oziroma 

eden ali več sindikatov v podjetju. 

Pravna podlaga za sodelovanje zaposlenih v odboru direktorjev je podana v več pravnih 

aktih, najbolj pomemben pa je Zakon o družbah, ki ureja delež zaposlenih pri upravljanju 

in nadzoru družb na naslednji način:

•v družbah z manj kot 30 zaposlenimi se pravice zaposlenih pri upravljanju in nadzoru 

družbe lahko določijo na prostovoljni osnovi v statutu družbe;

•v družbah z 30-50 zaposlenih lahko dve tretjini zaposlenih zahtevata enega predstavnika 
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v odboru direktorjev, skupaj z opazovalcem in dvema namestnikoma, ne glede na 

velikost odbora direktorjev;

•v družbah z več kot 50 zaposlenimi morajo zaposleni tretjino članov odbora direktorjev 

izvoliti iz svojih vrst. Ne glede na velikost odbora direktorjev imajo zaposleni pravico 

do najmanj dveh predstavnikov v odboru direktorjev;

•v družbah, kjer je več kot 200 zaposlenih in je bila sprejeta odločitev, da se ne bo 

ustanovila skupščina družbe, imajo zaposleni pravico še do dodatnega predstavnika v 

odboru direktorjev ali do dveh dodatnih opazovalcev.

Skupščina delničarjev lahko odloči, da se zaposlenim dovoli izvoliti več članov in/ali 

opazovalcev, kot je določeno v zakonu. Zaposleni ali sindikati z skupno več kot dvema 

tretjinama članstva med zaposlenimi lahko zahtevajo, da se voli tudi opazovalce in 

namestnike.

Nekateri zaposleni nimajo aktivne in pasivne volilne pravice pri volitvah predstavnikov 

zaposlenih v odboru direktorjev. To so: direktor (general manager), člani odbora 

direktorjev, ki predstavljajo delničarje, ter tisti zaposleni, ki imajo v svoji lasti več kot 10 

% kapitala družbe.

Predstavniki zaposlenih v odboru direktorjev morajo biti zaposleni v tej družbi (polno 

ali s skrajšanim delovnim časom) vsaj leto dni pred svojim imenovanjem in hkrati ne 

smejo biti v drugi družbi člani skupščine družbe ali predstavniki zaposlenih v odboru 

direktorjev. Predstavniki zaposlenih v odboru direktorjev imajo v osnovi enake pravice 

in dolžnosti kot drugi člani odbora direktorjev, s tem da jih generalna skupščina ne 

more odstaviti, uživajo pa tudi še dodatno zaščito zoper odpustitev z delovnega mesta. 

Njihov mandat traja dve leti kot za druge člane odbora direktorjev, mandat pa se jim lahko 

ponovi. Upravičeni so do sejnin, ki pa jih v praksi včasih (deloma) odstopajo lokalnemu 

sindikatu.

V gradivu, dostopnem na spletni strani SEEurope, ocenjujejo, da je pravica imenovanja 

predstavnikov zaposlenih v odboru direktorjev dejansko izkoriščena v dobri četrtini 

vseh gospodarskih družb v zasebnem sektorju, v dobri polovici tistih družb, ki imajo  

več kot 50 zaposlenih, in v treh četrtinah tistih gospodarskih družb v zasebnem sektorju, 

ki imajo več kot 500 zaposlenih.



320

3.6 Portugalska

V tej državi sta možna oba sistema upravljanja in nadzora družb: enotirni in dvotirni sistem. 

Načeloma pa je sistem v tej državi osnovan na enem samem odboru, ki je odgovoren 

delničarjem. Prevladuje torej enotirni sistem. Zakon za javne družbe predvideva možnost 

imenovanja predstavnikov zaposlenih v organih družb, vendar pa je ta možnost samo 

hipotetična in jo dejansko poznajo samo v nekaterih redkih javnih družbah. V teoriji se 

delavske komisije (Comissăo de Trabalhadores, cT), portugalska inačica svetov delavcev, 

lahko odločijo za pogajanja kot socialni partner v zvezi z zastopanjem v organu družbe, 

vendar pa se to še nikoli ni zgodilo. 

Na Portugalskem se pri enotirnem sistemu upravljanja in nadzora delniških družb 

k organom, poleg skupščine delničarjev, prištevata upravni odbor (Conselho de 

Administraçăo/cdA) in svet revizorjev (Conselho Fiscal/cf). 

V družbah, ki so (posredno ali neposredno) v celoti v državni, regionalni ali občinski lasti, 

je po ustavi iz leta 1976 zagotovljeno predstavništvo zaposlenih v organih družbe. Sprejeta 

je bila zakonodaja, ki omogoča zaposlenim, da izvolijo enega predstavnika v upravni 

odbor in v svet revizorjev, ki pa nima funkcije nadzornega sveta v klasičnem smislu. Kot 

izhaja iz dosegljivih podatkov, vlada prek področnih ministrstev v številnih primerih ni 

dovolila, da bi izvoljeni predstavniki zaposlenih dejansko nastopili svojo funkcijo. 

V dvotirnem sistemu, ki je precej redko uporabljen, se k organom upravljanja in nadzora 

družb, poleg skupščine delničarjev, prištevajo: uprava (Direcçăo), generalni svet (Conselho 

Geral) in uradni revizor (Revisor Oficial de Contas). Generalni svet med drugim tudi nadzoruje 

upravo in v bistvu predstavlja nadzorni svet. Zaposleni v njem nimajo predstavnika. 

Predstavniki zaposlenih morajo biti izvoljeni z večino glasov vseh zaposlenih. Kandidati 

morajo biti zaposleni v družbi. Predlaga jih delavska komisija, lahko pa tudi 10 % 

zaposlenih ali 100 zaposlenih. Enako velja za razrešitev. mandat predstavnikov zaposlenih 

traja večinoma tri leta in se lahko ponovi. Dolžina mandata ni enaka kot pri ostalih članih 

organa; pri predstavnikih zaposlenih se ravna po mandatu, kot je uveljavljen v delavskih 

komisijah. Pravice in dolžnosti predstavnikov zaposlenih so popolnoma enake, kot to velja za 

druge člane odbora. Resda pa gre bolj za ureditev v teoriji, kajti zakonodaja na tem področju 

se skorajda ni izvajala. V organih javnih družb najdemo zelo majhno število predstavnikov 

zaposlenih. To dejstvo gre pripisati tudi obsežni privatizaciji v tej državi od leta 1989. 
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V letu 1999 pa je bila sprejeta celo zakonodaja, ki je dejansko odpravila pravno podlago 

za izvolitev predstavnikov zaposlenih v organe družb; za javne družbe namreč od tega 

leta dalje velja enak sistem kot za zasebne delniške družbe, kjer zastopstva zaposlenih v 

organih družb dejansko ne poznajo, čeprav ga je zakonodaja nekdaj tudi predvidevala.   

Izven predstavništva zaposlenih v organih družb je treba omeniti dejstvo, da imajo delavske 

komisije, v primerjavi z drugimi državami, relativno pomembno vlogo; predstavljajo 

najmočnejšo obliko predstavništva zaposlenih pri delu družbe in imajo pravico, da so 

obveščeni o strategiji in načrtih družbe, o finančnem položaju, o organizaciji proizvodnje 

in o zadevah s področja upravljanja s kadri. V zadnjih letih je tudi sindikatom omogočeno, 

da ustanavljajo posebne organe v družbah. Glede sindikatov velja omeniti tudi to, da 

niso preveč naklonjeni predstavništvu zaposlenih v organih družb, pač pa bolj delujejo 

v smeri okrepitve delavskih komisij ali posebnih sindikalnih organov.  

3.7 Španija

V tej državi je uveljavljen enotirni sistem upravljanja in nadzora družb. Zakon o 

sodelovanju zaposlenih pri upravljanju in nadzoru družb je bil sprejet že leta 1962, vendar 

pa so ga kritizirali, češ da gre samo za propagando. moč je bila za časa francove vladavine 

(1939-1976) v celoti v rokah delodajalcev. Veljavna zakonodaja ne določa obveznega 

predstavništva zaposlenih v upravnih odborih zasebnih družb. 

V delniških družbah je odgovornost za njihovo upravljanje lahko poverjena upravnemu 

odboru, samemu direktorju ali pa dvema direktorjema, ki delujeta skupno. Glede na 

enotirni sistem upravljanja in nadzora družb se ne ločuje med upravno in nadzorno 

funkcijo. mandat članov upravnih odborov se lahko ponavlja brez omejitev in ne sme 

presegati petih let. 

V letu 1986 je bil na nacionalni ravni dosežen dogovor med vlado in eno od dveh 

najmočnejših zvez sindikatov (UGT), po katerem je sindikalno predstavništvo 

zagotovljeno v vsaki od družb v državni lasti, kjer je zaposlenih več kot 1000 delavcev. 

To predstavništvo je lahko v obliki bodisi manjšinske udeležbe (dva člana) v upravnem 

odboru bodisi v obliki posebnih komisij za informacije in kontrolo, v katerih so sindikati 

in poslovodstvo zastopani enakovredno.  

V bistvu v Španiji obstajata samo dve obliki organizacij z določeno obliko pravne 

zastopanosti zaposlenih v upravnih odborih: delavsko predstavništvo najdemo v skupno 



322

46 hranilnicah in 26 družbah v lasti države (stanje leta 2003). Oba reprezentativna  

sindikata (ccOO in UGT) lahko v njihove upravne odbore imenujeta vsak po enega 

predstavnika. 

V zasebnem sektorju ni predstavništva zaposlenih v upravnih odborih družb. 

3.8 Švedska

Švedski sistem upravljanja in nadzora družb je opredeljen v zakonu o družbah. Edini 

sistem, ki je omenjen za javne in zasebne družbe, je enotirni sistem odbora direktorjev 

(board of directors). Udeležba zaposlenih pri upravljanju in nadzoru družb je dobila 

zakonsko podlago leta 1973. Zakon o predstavništvu (zaposlenih) v odboru direktorjev 

(Board Representation Act), ki ureja to področje, pa je v veljavi od leta 1987.

Zakon se uporablja za gospodarske družbe (vključno banke, hipotekarne institucije, 

zavarovalnice in ekonomska združenja) z najmanj 25 zaposlenimi. Zaposleni so 

upravičeni do dveh predstavnikov v odboru direktorjev in do njunih namestnikov, ki 

lahko sodelujeta na sestankih odbora direktorjev, tudi če sta prisotna oba predstavnika 

zaposlenih. Kadar deluje odbor direktorjev v komisijah ima eden od predstavnikov 

zaposlenih vedno pravico sodelovati pri aktivnostih teh komisij. Število predstavnikov 

zaposlenih v odboru direktorjev mora biti manjše od števila predstavnikov delničarjev. 

Običajno ima odbor direktorjev sedem članov, od tega sta dva člana predstavnika 

zaposlenih. Družbe, ki imajo več kot 1000 zaposlenih in imajo podružnice, imajo lahko 

tri predstavnike zaposlenih v odboru direktorjev. 

Sindikati imajo na Švedskem vse pravice povezane z soodločanjem, udeležbo pri 

upravljanju in vodenju družbe ter pri kolektivnih pogajanjih. Odločitev o imenovanju 

predstavnika zaposlenih v odbor direktorjev sprejme lokalni sindikat, ki je povezan z 

družbo prek kolektivne pogodbe. To pomeni, da ne obstajajo volitve za predstavnika 

zaposlenih v odboru direktorjev. Zato imajo pravico do odločanja o predstavniku zaposlenih 

v odboru direktorjev le tisti zaposleni, ki so člani sindikata/tov. V primeru, da družba nima 

sklenjene kolektivne pogodbe, zaposleni nimajo nobenih pravic do udeležbe v odboru 

direktorjev.

Dolžino mandata predstavnika zaposlenih v odboru direktorjev določa tisti, ki ga je 

imenoval (sindikat), a ta mandat ne sme biti daljši od štirih let. Predstavnika zaposlenih 

lahko razreši načeloma le sindikat, ki ga je imenoval, izjemoma ga lahko na podlagi 
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predloga delodajalca razreši tudi sodišče, v primeru, če je predstavnik zaposlenih zlorabil 

svoj položaj ali oškodoval družbo, kar pa se v praksi še ni dogodilo.

V primeru, da je vsaj 80 % zaposlenih vključenih v kolektivno pogodbo istega sindikata, 

lahko ta imenuje vse predstavnike zaposlenih v odboru direktorjev. V nasprotnem 

primeru si dva sedeža predstavnikov zaposlenih v odboru direktorjev delita dva najbolj 

reprezentativna sindikata v določeni gospodarski družbi. V primeru, da obstaja pravica do 

treh predstavnikov in njihovih namestnikov, največji sindikat imenuje dva predstavnika 

zaposlenih v odboru direktorjev, drugi največji sindikat pa enega.

Predstavniki zaposlenih v odboru direktorjev na podlagi zakona ne sodelujejo pri  

obravnavi zadev, ki se nanašajo na pogajanja v okviru kolektivne pogodbe, delavske pravice 

in pri vprašanjih, kjer ima sindikalna organizacija interese, ki bi lahko bili v nasprotju z 

interesi družbe. Večinoma za svoje delo ne prejemajo nadomestil (sejnine), kar pa velja 

tudi za direktorja (managing director). Glede ostalega pa imajo predstavniki zaposlenih 

v odboru direktorjev enake pravice in obveznosti kot drugi člani odbora direktorjev. 

Članstvo predstavnikov zaposlenih v odboru direktorjev druge družbe načeloma ni 

možno, pod določenimi pogoji pa obstajajo nekatere izjeme. 

IV. ZAKLJUČEK

Za proučevane skandinavske države smo v zvezi s številom oziroma deležem sodelovanja 

zaposlenih v organih gospodarskih družb ugotovili, da:

•na Danskem zaposleni v praksi običajno dobijo tretjino sedežev (najmanj dva) v 

upravnem odboru;

•na finskem na podlagi zakona sicer ni zagotovljena predstavništvo zaposlenih v 

odboru direktorjev in je stvar odločitve vodstva družb v, katerih telesih bodo imeli 

predstavnike tudi zaposleni. Predstavniki zaposlenih so vedno dodatni člani organov 

družbe. Njihovo število je glede na člane, ki so predstavniki delodajalca, v razmerju 1:4. 

Predstavniki zaposlenih imajo od 1 do 4 člane v organih družbe;

•imajo na Norveškem zaposleni v družbah, ki so pravne osebe v zasebnem ali javnem 

sektorju, praviloma pravico do imenovanja predstavnikov zaposlenih v odboru 

direktorjev (do ene tretjine odbora direktorjev);

•so na Švedskem zaposleni upravičeni do dveh predstavnikov v odboru direktorjev in 

do njunih namestnikov (običajno ima ta odbor sedem članov). Družbe, ki imajo več 

kot 1000 zaposlenih in imajo podružnice, imajo lahko tri predstavnike zaposlenih v 

odboru direktorjev. 
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Luksemburg ima obsežne pravice sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb, tako v 

javnem kot tudi v zasebnem sektorju. V vsakem upravnem odboru morajo biti najmanj 

trije predstavniki zaposlenih.

V franciji so zaposleni lahko zastopani bodisi v upravnem bodisi v nadzornem svetu, 

vendar pa v zasebnih družbah ta zastopanost ni obvezna. V načelu delež predstavnikov 

zaposlenih ne sme presegati ene tretjine števila članov sveta.  

V Španiji in na Portugalskem je malo primerov zastopanosti zaposlenih v organih družb. 

V Španiji so zaposleni zastopani samo v 46 hranilnicah in 26 družbah v lasti države, še 

manj pa je primerov zastopanosti zaposlenih v organih družb na Portugalskem, kjer je 

bila v letu 1999 spremenjena zakonodaja, s čemer se je praktično ukinila možnost za nove 

primere participacije zaposlenih.  

LITERATURA IN VIRI

EIRO, European industrial relation observatory, http://www.eiro.eurofound.eu.int/1998/09/study/tn9809201s 

html (16.11.2005)

Kocbek marjan, Noveliranje ZGD in modernizacija evropskega prava družb, Podjetje in delo, 6-7/2005, str. 883-896.

Novak marko, corporate governance, Terminološki kotiček (81), Pravna praksa 35/2004, 28.10.2004, str. 35.

Spletna stran SEE urope, http://www.seeurope-network.org/homepages/seeurope/countries/norway.html 

(14.11.2005).
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PRILOGA 
Predstavniki zaposlenih v upravnih in nadzornih odborih  
gospodarskih družb v 25 državah članicah EU in na Norveškem:

DRŽAVA

ZAKO-

NODAJA 

obstaja

KRITERIJI

ŠTEVILO 

PREDSTAVNIKOV

ZAPOSLENIh

NOmINAcIJA

KANDIDATOV

VOLITVE 

S STRANI          

ZAPOSLENIh /

ImENOVANJE

KRITERIJI 

PRImERNOSTIZA 

ČLANSTVO

ENOTIRNA (E)

DVOTIRNA 

STRUKTURA

(D)

AVSTRIJA DA

a) DD

b) Družbe z ome-

jeno odgovornostjo 

> 300 Z

1/3 NO Imenovanje s strani SD
Samo člani SD 

(samo zaposleni)
D

BELGIJA NE E

cIPER NE
E

ČEŠKA DA
DD > 50 Z in D v 

državni lasti 
1/3 NO

Ni zakonsko 

urejeno
Volitve

Zasebne D:

samo Z

Državne družbe: ni 

omejitev

D

DANSKA DA D > 35 Z
1/3 UO

(najmanj dva člana)

Ni pravno 

določenega 

postopka

Volitve Samo Z D

ESTONIJA NE

fINSKA DA D > 150 Z

Dogovor med 

delodajalci in skupinami 

zaposlenih o številu 

predstavnikov in 

o izbiri  odbora 

(delodajalec lahko 

odloča med NO, UO ali 

vodstvenimi skupinami  

(management groups)

Skupine 

zaposlenih v 

postopku v 

okviru SD

Volitve, če ni 

dogovora med 

skupinami 

zaposlenih

Samo Z

E / D

NO je možen 

v D > 80.000 € 

kapitala

fRANcIJA DA

a) državne D

> 50 % kapitala in 

podružnice,

b) 

privatizirane D

c) zasebne DD 

(prostovoljno)

a) 200-1000 Z: 3 člane v 

NO/UO,

> 1000 Z: 1/3 NO/UO

b) 2 člana če ima 

NO/UO < 15 članov, če 

> 15 članov: 3 člane 

c) največ 1/3 NO/UO 

+ 2 člana SD lahko 

sodelujeta na sejah 

(nimata glasovalne 

pravice, samo 

svetovalno) 

a) Z

b) Z

c) Z

a) Volitve

b) Volitve

c) Volitve

a) samo Z

b) samo Z

d) samo Z 

(brez drugega 

mandata)

E / D

GRČIJA DA D v državni lasti

2-3 člane UO

(pravica do umika 

te pravice če < 50 % 

javnega kapitala)

Po zakonu: Z

De facto: SIN 

frakcije

Volitve

(imenovanje 

s strani pristo-

jnega ministra)

Samo Z E

mADŽARSKA DA D > 200 Z 1/3 NO
SD (dolžnost pridobiti mnenje 

SIN)
Samo Z D

ITALIJA NE E/D
LATVIJA NE D
LITVA NE E/D
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DRŽAVA

ZAKO-

NODAJA 

obstaja

KRITERIJI

ŠTEVILO 

PREDSTAVNIKOV

ZAPOSLENIh

NOmINAcIJA

KANDIDATOV

VOLITVE 

S STRANI          

ZAPOSLENIh /

ImENOVANJE

KRITERIJI 

PRImERNOSTIZA 

ČLANSTVO

ENOTIRNA (E)

DVOTIRNA 

STRUKTURA

(D)

NEmČIJA DA

a) D 500-2000 Z

a) D > 2000 Z ,

b) 

D v železarski, 

premogovniški in 

jeklarski industriji > 

1000 Z

a) 1/3 NO,

b) 1/2 NO 

(predsednika 

imenujejo predstavniki 

delničarjev v NO, v 

primeru izenačenega 

glasovanja odloča glas 

predsednika)

 

c)1/2 NO (plus 

“nevtralna zunanja 

oseba”; predsednika 

imenujejo predstavniki 

delničarjev v NS). 

a) SD, Z (10% 

ali 100)

b) Z (20 

%), SIN ima 

pravico 

nominirati 2/3 

kandidatov

c) nekatere SD,

nekatere SIN

a) Volitve

b) Neposredne 

volitve ali 

volitve preko 

delegatske 

skupščine (če 

več kot 8000 Z)

c) Imeno-

vanje s strani 

skupščine 

delničarjev

a) samo Z (ne za 

manj kot 1 leto)

b) samo Z (ne za 

manj kot 1 leto) /

SIN nominacija za 

SIN sedeže)

c) samo Z (za ne 

manj kot 1 leto) SIN 

nominacija za SIN 

sedeže / dodatni 

člani: niti Z niti 

predstavniki SIN 

D

IRSKA DA

20 državnih D in 

agencij

Nekatere priva-

tizirane D

Večinoma 1/3 UO, 

kar znese od 1 do 5 

direktorjev

SIN, organi, 

ki so pristojni 

za kolektivno 

pogajanje

Volitve

Samo Z

(za ne manj kot 

3 leta)

E

LUKSEmBURG DA

a) D> 1000 Z

b) Državne D 

(najmanj 25 % kapi-

tala); D z koncesijo 

države

a) 1/3 UO

b) 1 direktor na 100 Z 

(največ 1/3 UO)

Imenovanje 

s strani 

predstavnikov 

zaposlenih

Železarska 

in jeklarska 

industrija, SIN 

imajo pravico 

neposrednega 

imenovanja 3 

direktorjev

Samo Z E

mALTA DA Državne D 1 član UO SD Volitve Brez omejitev E

NIZOZEmSKA DA

D z kapitalom > 16 

mio € + obstoj SD 

+ > 100 Z vključno 

podružnice

(nekaj izjem)

Največ 1/3 NO SD

Imenovanje 

s strani 

skupščine 

delničarjev

Ne smejo biti Z D

POLJSKA DA

Privatizirane D

(bivše državne D)

Za državne D 

še vedno velja 

zakon o delavskem 

samoupravljanju iz 

leta 1981 

a) če je država > 50 % 

lastnica: 2/5 NO,

b) če je država < 50 % 

lastnica: 2-4 članov NO 

(odvisno od velikosti 

NO)

c) v privatiziranih D > 

500 Z: 1 član UO

Z, SIN Volitve Brez omejitev D
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DRŽAVA

ZAKO-

NODAJA 

obstaja

KRITERIJI

ŠTEVILO 

PREDSTAVNIKOV

ZAPOSLENIh

NOmINAcIJA

KANDIDATOV

VOLITVE 

S STRANI          

ZAPOSLENIh /

ImENOVANJE

KRITERIJI 

PRImERNOSTIZA 

ČLANSTVO

ENOTIRNA (E)

DVOTIRNA 

STRUKTURA

(D)

NORVEŠKA DA

30 Z < D < 50 Z 

D > 50 Z

D > 200 Z (in ni 

skupščine družbe)

1 član UO

1/3 UO, najmanj dva 

člana

+1 član UO ali dva 

dodatna opazovalca

Volitve Samo Z E

PORTUGALSKA DA

D v državni lasti

 (samo, če je 100 % 

javni kapital);

zakon je le redko 

implementiran

1 član UO

1 član sveta revizorjev
SD / Z (10 % ali 

100)
Volitve Samo Z E/D

SLOVAŠKA DA
Samo D v državni 

lasti in D z NO > 50 Z

Zasebne D: 1/3 NO

D v državni lasti:

1/2 NO

Z (10 %), SIN Volitve

Brez omejitev DV D v državni lasti: 1 član 

UO neposredno imenovan s 

strani SIN

SLOVENIJA DA

DD z NO

(obvezno, če > 

500 Z)

1/3 do 1/2 NO

(definirano v statutu)

+

V D Z > 500

1 član UO

Člani NO: 

imenuje jih SD

Člani UO: na 

predlog SD 

jih imenujejo 

delničarji

Brez omejitev D

ŠPANIJA DA
26 D v državni lasti

46 hranilnic
2 člana

Dva najbolj 

reprezen-

tativna SIN 

lahko določita 

vsak po enega 

predstavnika

E

ŠVEDSKA DA Večina D > 25 Z

a) < 1000 Z: 2 člana 

b) > 1000 Z: 3 člani

(a nikoli večina v UO)

Imenovanje s 

strani SIN

(tistega s 

katerim je 

bila sklenjena 

kolektivna 

pogodba)

Samo Z E

ZDRUŽENO

KRALJESTVO
NE E

Vir: SEEvrope za 25 članic EU, Norveška gradivo SEEvrope, spletne strani.

Legenda:

SIN - sindikat družbe DD - delniške družbe E- enotirni sistem (odbor direktorjev)

SD - svet delavcev / voljeni 

predstavniki delavcev

NO - nadzorni odbor D - v zadnjem stolpcu dvotirni 

sistem (upravni in nadzorni odbor)

Z - zaposleni (v družbi) UO - upravni odbor

D - družbe (razen v zadnjem stolpcu)
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MOdeLI ORgANIZIRANOSTI PRISTANIŠČ V ČLANICAH 

eU IN V RePUBLIKI HRVAŠKI*

I. UVOD

V raziskovalni nalogi so prikazani trije vsebinski sklopi, vezani na tovorna morska 

pristanišča: (1) primerjava modelov organiziranosti pristanišč ter upravljanje, 

vzdrževanje in razvijanje pristaniške infrastrukture v državah članicah EU in Republiki 

hrvaški; (2) prednosti, pomanjkljivosti in ekonomski učinki uvedbe pristaniške uprave1

(port authority) ter (3) kratek pregled zgodovinskega razvoja pristaniških uprav.

Naloga je sestavljena iz šestih delov. V nadaljevanju uvoda so prikazane nekatere definicije, 

predvsem pristaniške oblasti, drugi del naloge je namenjen zgodovinskemu prikazu 

upravljanja pristanišč. Tretji del obravnava različne modele upravljanja pristanišč, četrti 

pa razmerja med javnim in zasebnim sektorjem v pristanišču, peti del, ki je tudi najbolj 

obširen, prikazuje ureditev pristanišč v nekaterih državah članicah EU: Belgiji, Nemčiji, 

na Nizozemskem, v Poljski, Združenem kraljestvu ter na hrvaškem. Ob tem smo v večini 

obravnavanih držav prikazali tudi primere posameznih pristanišč. V zaključku naloge 

povzemamo nekatere ugotovitve.

Viri za pripravo naloge so bili predvsem spletne strani Evropske organizacije pomorskih 

pristanišč (European Sea Ports Organisation - ESPO), Obsežna študija Svetovne banke 

o reformi pristanišč, iz katere smo uporabili predvsem prve tri dele (module), nekaj 

člankov iz strokovnih revij, pa tudi fakulteta za pomorstvo (doc. dr. majda Prijon). Na 

nekatera evropska pristanišča smo se obrnili pisno in tudi prejeli odgovore pristaniških 

oblasti iz Antwerpna, Rotterdama, hamburga in Londona. 

* Dr. Branka Berce Bratko, mag. Igor Zobavnik, pripravljeno 20.7.2005, objavljeno 21.7.2005 

1  V nadaljevanju naloge je namesto izraza “pristaniška uprava” uporabljan izraz “pristaniška oblast” (okrajšava PO), 

podrobneje o tem glej točko 1.2 uvoda.
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1.1. Definicije

Za lažji prikaz različnih modelov pristanišč in pristaniške oblasti prikazujemo definicije  

(iz pomorskega zakonika) osnovnih pojmov, kot so: pristanišče, pristaniška  

infrastruktura, pristaniške dejavnosti ter v posebnem delu iz različnih virov še definicijo 

pristaniške oblasti.

Pristanišče

“Pristanišče je vodni in priobalni prostor, ki obsega sidrišče, grajene ali negrajene dele 

obale, valolome, naprave in objekte, ki so namenjeni za privezovanje, za zasidranje 

in varstvo ladij, za izgradnjo in vzdrževanje plovil, vkrcevanje in izkrcevanje oseb in 

tovora, skladiščenje in druga opravila z blagom, proizvodnjo, oplemenitenje, kontrolo in 

dodelavo blaga in za druge gospodarske aktivnosti, ki so s temi dejavnostmi v medsebojni 

gospodarski, prometni ali tehnološki zvezi. Grajeni deli obale, namenjeni za privezovanje 

ladij, vkrcavanje in izkrcavanje oseb in tovora, so operativne obale” (prvi odstavek 1. 

člena pomorskega zakonika).

Pristaniška infrastruktura

“Grajene obale, akvatorij, valolomi, pristopi na pomole, naprave za privezovanje, 

dovozne poti, železniški tiri, vhodi, ograje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, 

elektroinstalacije, razsvetljava, drugi objekti, ki po namenu služijo varnosti plovbe in 

varnemu privezu ter nemotenemu izvajanju pristaniških dejavnosti in drugih aktivnosti, 

navedenih v prvem odstavku tega člena, ter telekomunikacijske instalacije so pristaniška 

infrastruktura” (drugi odstavek 1. člena pomorskega zakonika).

Pristaniška dejavnost 

“Pristaniška dejavnost je vkrcevanje in izkrcevanje tovora, vstopanje in izstopanje 

potnikov, skladiščenje, sortiranje, dodelava in oplemenitenje blaga, oskrba ladij in 

prevoznih sredstev ter njihovih posadk in potnikov, pristaniška pilotaža in vleka ladij 

ter druge gospodarske dejavnosti, vključno z industrijsko proizvodnjo, ki omogočajo 

popolnejše in gospodarnejše izkoriščanje pristanišča oziroma njegovih objektov in 

opreme” (9. člen pomorskega zakonika).

Pristaniške storitve so podrobneje prikazane v četrtem delu raziskovalne naloge.
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1.2 Definicija in vloga upravitelja pristanišča (upravljavskega   
 organa, pristaniške oblasti -PO, pristaniške uprave)

V strokovni literaturi nismo zasledili enotne definicije pristaniške uprave. V uporabi so tudi 

drugi termini: upravitelj pristanišča, upravljalski organ, pristaniške oblasti in pristaniška 

uprava. Tudi slovenski prevod angleškega termina “port authority” je bodisi pristaniška 

uprava ali pa pristaniške oblasti. K bolj splošnemu izrazu navaja tudi zakonodaja EU. 

Zato v nadaljevanju navajamo različne definicije pristaniške uprave oziroma pristaniške 

oblasti pridobljene iz različnih virov.

Pristaniške oblasti (port authority) je samostojen poslovno-pravni subjekt, ki mora imeti 

dovolj upravljaljske in pogajalske moči, da prevzame odgovornost za svoje delo. Več 

avtorjev prevaja izraz (port authority) kot pristaniške oblasti in ne pristaniška uprava, 

zato da ločijo upravno-administrativni del (authority) oblasti, od uprave (board of 

directors) pristanišča. Poslovno gospodarsko strukturo, ki izvaja uradniško upravljanje 

pristanišča, imenujejo pristaniške oblasti. Sodobne pristaniške oblasti skrbijo za javno 

dobro in povezujejo zasebni, torej komercialni del pristanišča z javnim (intervju z doc. 

dr. majdo Prijon).

Upravitelj pristanišča (port manager) je strateški koordinator, ki je odgovoren za 

celotno dobrobit in napredek pristanišča; upravitelj je središče, ki združuje pristaniške 

stranke, komercialne operaterje, udeležence iz javnega sektorja (public stakeholders) 

in državne organe. Upravitelj pristanišča ima lahko različen institucionalni okvir, od 

klasične pristaniške uprave (port authority) do običajnih komercialnih udeležencev na 

trgu. V kontekstu globalizacije trgovine in pomorskega prometa je v Evropi opazen trend 

k večji avtonomiji pristaniškega upravljanja, neodvisnega od lokalnih, regionalnih ali 

nacionalnih oblasti (ESPO, spletne strani).

Pravni sistem vladanja (governing) pristanišč je zelo različen med državami članicami EU. 

Pristanišče lahko upravlja država sama (prek nacionalne, regionalne ali lokalne oblasti), 

država posredno preko javne institucije ali javne družbe, ali pa jih opravlja zasebni 

operater. Tudi pravni status pristaniških oblasti je v državah EU lahko zelo različen.  

Lahko so nacionalne ali lokalne, v državni, javni ali zasebni lasti, lahko pa so t.i. javni 

zaupniki/fundacije (angl. trusts) (Vademecum, spletna stran).

Pristanišča imajo običajno upravljavski organ, ki se imenuje: pristaniška oblast (port 

authority), pristaniško vodstvo (port management) ali pristaniška uprava (port 
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administration). Običajno se s pojmom pristaniška oblast (port authority) zajame vse 

tri pojme (World Bank, module 3, str. 11-13).

Pristaniška oblast je v državah članicah EU različno definirana. Upoštevaje razlike v 

upravljanju pristanišča je Komisija evropskih skupnosti leta 1977 definirala “upravljalski 

organ pristanišča” (managing body of a port), kot “državno, občinsko, javno ali zasebno 

telo, ki je predvsem odgovorno za naloge konstrukcije, upravljanja in včasih tudi 

izvajanja operacij s pristaniško opremo ter tudi za varnost.”  Ta definicija je dovolj široka, 

da zajame različne oblike modelov upravljanja pristanišč tako znotraj EU, kot tudi drugje 

(Vademecum, spletna stran).

Tudi predlog direktive Evropskega parlamenta in Evropskega sveta iz oktobra 2004 s 

področja tržnega pristopa k pristaniškim storitvam definira namesto pristaniške uprave  

ali pristaniške oblasti termin “upravljalski organ (managing body) pristanišča”: 

“Upravljalski organ pristanišča pomeni organ, ki ima bodisi v kombinaciji z drugimi 

aktivnostmi ali brez njih za cilj na podlagi nacionalnega zakona ali podzakonskega akta 

upravljati in voditi (management and administration) pristaniško infrastrukturo in 

koordinacijo, ter, kadar je primerno, nadzorovati aktivnosti operatorjev, ki so navzoči v 

pristanišču ali zadevni pristaniški sistem. Obstaja lahko več ločenih teles, ki so odgovorna 

za več pristanišč” (spletna stran).

Kljub razlikam v statusu pristaniških oblasti pa obstaja velika podobnost pri njihovih 

nalogah. Zakonodaja jim daje nekaj ali vse od naslednjih pristojnosti/dolžnosti:

•priprava in vzdrževanje pristaniške infrastrukture,

•dolžnost konzerviranja (conservancy),

•pilotaža,

•regulacija aktivnosti v pristanišču,

•zaračunavanje dajatev (levy) in stroškov (charges),

•opravljanje pristaniških operacij (John Gibson, 2003).

Združeni narodi za razvoj in trgovino (UNcTAD) (citirano v World Bank, modul 3, str. 

12) pa navajajo naslednje naloge nacionalnih pristaniški oblasti: investicije, finančna 

politika, politika cen, politika do delovne sile, izdaja dovoljenj, informacije in raziskave 

ter pravno svetovanje (lokalnim pristaniškim oblastem).
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II. ZGODOVINSKI VIDIKI IN PERSPEKTIVE UPRAVLJANJA   
 PRISTANIŠČ

Pristanišča so bila v starem Rimu javna lastnina (lat. res publicae), torej stvar, ki je bila 

skupna vsem, in zato bila premoženje rimskega ljudstva (Sabato, spletna stran).

Zgodovinski razlogi utemeljujejo različen razvoj pristanišč v Angliji in kontinentalni 

Evropi. V 17. stoletju je krona (javna lastnina je bila kronska) v Angliji zaradi povečane 

pristojnosti parlamenta, ki je bil bolj naklonjen trgovcem kot kraljica, izgubila oblast v 

pristaniščih, ki so se množično privatizirala. V kontinentalni Evropi so pristanišča ostala 

- po rimskem zgledu in skladno s srednjeveško tradicijo - javno dobro, ki ga je urejala 

država (Sabato, spletna stran).

V 19. in prvi polovici 20. stoletja so bila pristanišča instrumenti državne ali kolonialne moči 

in sredstvo nadzora nad trgom. Konkurenca med pristanišči je bila minimalna, stroški 

vezani na pristanišča pa so bili relativno nizki v primerjavi s stroški morskega (predvsem 

oceanskega) in kopenskega prevoza (povzeto po World Bank, module 2, str. 1).

Ena od značilnosti evropskih pristanišč je različnost njihovega upravljanja in delovanja, 

ki se kaže v različnosti v razmerju med pristaniškimi oblastmi in ponudniki pristaniških 

storitev. Na splošno obstajajo v Evropi tri različne tradicije upravljanja pristanišč: (1) 

hanzeatska tradicija, za katero je značilno lokalno, pogosto občinsko upravljanje 

pristanišč, (2) latinska tradicija, za katero je značilen pomemben vpliv države in (3) anglo-

saksonska tradicija, za katero je značilno zasebno upravljanje pristanišča (ESPO, 2003).

Palmer (1999) na primer omenja, da so na začetku 20. stoletja obstajali v grobem štirje 

tipi pristaniških oblasti: občinska, javni zaupnik/fundacija (public trust), nacionalizirana 

(državna) in zasebna.

V angleškem imperiju in Združenih državah so bila pristanišča tipično odgovornost 

javnih zaupnikov/fundacij, zaradi (pri njih) zaznane neprimernosti tako zasebnih  

kot tudi občinskih podjetij na tem področju. V severni Evropi obstaja zgodovinska 

tradicija državnih pomoči ali občinskih podpor pomorskim pristaniščem. Na  

Norveškem, v Nemčiji, na Nizozemskem in Belgiji sta bila infrastruktura in delovanje 

pristanišč dolgo neposredna ali posredna odgovornost občin. francija, Italija in Danska 

so primeri državnih pristanišč in tudi velikega števila pristanišč z javnimi pooblastili 

(Palmer, 1999). 
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Konec prejšnjega stoletja se je v pristaniško dejavnost začel vedno bolj vključevati 

tudi zasebni sektor. Za sedemdeseta in osemdeseta leta prejšnjega stoletja so bile na 

svetovnem nivoju značilne velike investicije v pristaniško infrastrukturo. Tehnološke 

spremembe so poudarile vlogo specializiranih terminalov, ki zahtevajo velike  

investicije. Konkurenca med pristanišči in med terminali znotraj posameznih pristanišč 

je postala ključni element pristaniške dejavnosti. Različnost pristaniških storitev je 

pomembna, ker lahko vodi v različne načine njihovega urejanja. Nekatere storitve 

predstavljajo naravni monopol, druge pa se boljše izvajajo v pogojih konkurence. Vse 

storitve se zagotavljajo na omejenem območju, zato je pomembna analiza načinov in 

razpoložljivih sredstev, koordinacija ter tudi ustrezna definicija vloge pristaniških oblasti 

kot institucije, ki je pristojna za regulacijo infrastrukture in aktivnosti v pristanišču 

(povzeto po Tovar, Trujillo in Jara-Diaz, spletna stran).

Danes je še vedno potrebno povečevati učinkovitost pristanišč, zmanjševati stroške 

rokovanja z ladijskim tovorom in povezovati pristaniške storitve z drugimi storitvami 

v globalno distribucijsko mrežo. Zaradi kapitalske intenzivnosti takšnih izboljšav so se 

postopoma pristaniške aktivnosti na širokem področju povezala z zasebno iniciativo 

(World Bank, module 2, str. 1).

mnenja glede privatizacije pristanišč so različna celo med mednarodnimi institucijami. 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil ta proces dokaj “moderen”. Svetovna banka 

in mednarodni denarni sklad sta (bila) velika zagovornika tega procesa in mnoge države 

v razvoju so bile celo prisiljene v reforme pristanišč v smeri privatizacije. Tako Palmer 

omenja, da je privatizacija posledica številnih faktorjev, ter da so nekateri med njimi 

tudi politični. mnoge države (med njimi tudi razvite) so privatizacijo uspešno izvedle. 

Izkušnje pa kažejo, da ne obstaja enoten model upravljanja pristanišč, ki bi bil uporaben 

v vsem svetu, kar je razvidno tudi iz gradiv Konference Združenih narodov za razvoj in 

trgovino (UNcTAD): 

“Različni modeli reform pristanišč bodo bolj ali manj ustrezni glede na lastniške pogoje 

v posamezni državi. To pomeni, da določen tip reforme ne bo povzročil nujno pozitivnih 

rezultatov v vseh primerih. Še več, ni upravičeno in ni razumno napovedovati, da se 

bodo rezultati doseženi v enem pristanišču ponovili tudi v drugem; po drugi strani je 

pomembno proučevati ukrepe, ki se lahko uporabijo, in pregledovati rezultate dosežene 

v različnih državah. Vsaka država bo morala določiti ukrepe, ki jih bo uporabila za 

izboljšanje pristaniškega sektorja v luči mikro in makro ekonomskih ciljev in ob 

obstoječem gospodarskem položaju in nacionalnem pomenu pristaniškega sektorja” 

(Sabato, spletna stran).
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Po mnenju Svetovne banke bo v 21. stoletju razvoj pristanišč potekal v smeri  

povečevanja njihovega prometa in izboljševanju njihovih storitev. Na poslovanje 

pristanišč bodo vplivali predvsem naslednji dejavniki: tekmovanje med obstoječimi 

konkurenti, grožnja novih konkurentov, možnost globalne substitucije, pogajalska moč 

uporabnikov pristanišč in pogajalska moč tistih, ki opravljajo storitve v pristaniščih 

(World Bank, module 2, str. 3).

III. MODELI UPRAVLJANJA PRISTANIŠČ

Na organiziranje, strukturo in upravljanje pristanišč vpliva več dejavnikov: socialno-

ekonomska struktura države, zgodovinski razvoj, lokacija pristanišča in tip ladijskega 

tovora. Sčasoma so se razvile štiri kategorije pristanišč, ki odgovarjajo štirim glavnim 

modelom njihove organizacije2 : Service Port, Tool Port, Landlord Port in Private Port 

(World Bank, module 3, str.16, 17).

Ti modeli se razlikujejo glede naslednjih značilnosti:

•javnega, zasebnega ali mešanega (javnega in zasebnega) zagotavljanje storitev,

•lokalne, regionalne ali globalne usmeritve,

•lastništva pristaniške infrastrukture (vključno z zemljiščem),

•lastništva pristaniške superstrukture in opreme (posebej razkladalne opreme in 

skladišč),

•statusa pristaniških delavcev in njihove uprave (World Bank, module 3, str. 17).

V pristaniških modelih Service Port in Tool Port se osredotočajo predvsem na ustvarjanje 

javnega interesa. Landlord Port model pristanišča ima mešan značaj, se pravi teži k 

uravnoteževanju javnega in zasebnega interesa. Popolnoma zasebna (privatizirana) 

pristanišča se osredotočajo na zasebne (delničarski) interese (World Bank, module 3, 

str. 17).

Service Port imajo predvsem javni značaj. Pri tem modelu pristaniška oblast  

(port authority) ponuja celotno paleto storitev, ki jih zahteva delovanje morskega 

pristaniškega sistema. Pristanišče ima v lasti, ga vzdržuje in upravlja vse njegovo 

premoženje (nepremično in premično). Aktivnosti, povezane z ladijskim tovorom, 

opravlja delovna sila, ki jo zaposluje neposredno pristaniška oblast. 

2  Ker v literaturi nismo našli ustreznih slovenskih izrazov (prevodov) za vse navedene oblike, jih navajamo le z 

originalnim angleškim nazivom.
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V tem modelu pristanišče običajno nadzoruje (ali ga ima celo delno v lasti) država - 

ministrstvo za transport (in komunikacije). Direktor pristanišča je javni uslužbenec, ki 

ga imenuje minister, in mu je neposredno odgovoren. med mnogimi funkcijami pri tem 

modelu pristanišča so tudi dejavnosti, povezane z rokovanjem z ladijskim tovorom, ki 

se v nekaterih pristaniščih opravljajo s pomočjo posebne - javne družbe za rokovanje 

s tovorom. Ta družba je običajno odgovorna istemu ministrstvu kot pristaniška oblast. 

Obstoj dveh javnih družb z različnimi in včasih tudi konfliktnimi cilji v pristanišču 

predstavlja resen upravljavski izziv in se zato te dve družbi dokaj pogosto združujejo v 

eno samo institucijo (World Bank, module 3, str. 17).

V Tool Port modelu je pristaniška oblast lastnik, ki skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške 

infrastrukture vključno z opremo za rokovanje z ladijskim tovorom. Običajno osebje 

zaposleno v pristaniški oblasti tudi upravlja z vso opremo. Rokovanje z drugo opremo 

- na krovu ladij in na pomolu (quay) - običajno opravljajo zasebne družbe, ki imajo 

pogodbe z  ladijskim agentom (shipping agent) ali drugim naročnikom (principal), ki 

ima dovoljenje (licenco) pristaniške oblasti. Omenjena delitev nalog v tem modelu jasno 

kaže na bistven problem pri tej obliki upravljanja: deljene odgovornosti pri rokovanju 

z tovorom. Pristaniška oblast ima v lasti in deluje z opremo za rokovanje z ladijskim 

tovorom, zasebna družba pa za rokovanje z ladijskim tovorom običajno podpiše pogodbo 

z lastnikom ladje ali tovora. Zasebna družba ne more sama v celoti nadzorovati postopka 

rokovanja z ladijskim tovorom. Za preprečevanje konfliktov nekatere pristaniške  

oblasti dovoljujejo operatorjem uporabo svoje opreme (v tem primeru pa ne gre 

več za pravi Tool Port model). Tool Port model ima veliko podobnosti s Service Port 

modelom, tako v smislu svoje javne orientacije in tudi glede načina, kako je pristanišče 

financirano.

V okviru tega modela pristaniška oblast omogoča dostop do zemljišča in superstrukture 

družbam za rokovanje z ladijskim tovorom. V preteklosti so bile te družbe majhne in so 

imele skoraj izključno le variabilne stroške. Pristaniško opremo je običajno financirala 

pristaniška oblast, ki je tako minimizirala poslovno tveganje družb za rokovanje z  

ladijskim tovorom. Področje rokovanja z ladijskim tovorom je bilo dokaj razdrobljeno 

med več družb. Pomanjkanje kapitala je predstavljalo veliko oviro za razvoj močnih 

komercialnih družb, ki bi svojo vlogo opravljale učinkovito in bile tudi mednarodno 

konkurenčne (povzeto po World Bank, module 3, str. 17,18).

Za Landlord Port model sta značilna mešana javna in zasebna orientacija. Pristaniška 

oblast deluje v tem modelu kot regulatorno telo in kot landlord (lastnik, gospodar), 

medtem ko dejavnost rokovanja z ladijskim tovorom opravljajo zasebne družbe. 
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V tem modelu se pristaniška infrastruktura daje v zakup (lizing) zasebnim družbam za 

rokovanje s tovorom in/ali tudi drugim gospodarskim družbam, kot so npr. rafinerije, 

skladiščni terminali in kemične tovarne. Zakupnina se plačuje pristaniškim oblastem 

navadno v nekem določenem znesku na kvadratni meter površin za obdobje enega leta, 

običajno je zakupnina indeksirana z inflacijsko stopnjo. Višina zakupnine je odvisna 

od začetnih stroškov priprave in gradnje (zemljišča in pomolov) pristanišča. Zasebni 

pristaniški operaterji zagotavljajo in tudi vzdržujejo svojo lastno infrastrukturo, vključno 

z zgradbami (uradi, hangarji, skladišči, delavnicami). Prav tako nabavljajo in vgrajujejo 

svojo opremo na terminalu. V tem modelu pristanišča delovno silo zaposlujejo zasebni 

terminalski operatorji, čeprav v nekaterih pristaniščih delovno silo lahko zagotavljajo tudi 

prek skupnega sistema zaposlovanja v pristanišču (World Bank, module 3, str. 18,19). 

Popolnoma zasebna (privatizirana) pristanišča - Private Port model so redka in obstajajo 

v Evropi predvsem v Veliki Britaniji. V tem modelu država nima več pomembne vloge 

in tako ne izraža javnega interesa v tej dejavnosti. V tem modelu je za razliko od ostalih 

modelov tudi pristaniško zemljišče zasebna last. Ta model zato zahteva transfer lastništva 

iz javnega v zasebni sektor, nekatere države pa pri tem lahko hkrati prenesejo tudi 

regulatorno vlogo na zasebne družbe. V Veliki Britaniji so tako zasebna (privatizirana) 

pristanišča samoregulatorna. Tveganje pri tem tipu upravljanja pristanišča je, da se lahko 

zemljišče proda tudi za nepristaniške aktivnosti in se ga v tem primeru ne da povrniti v 

prvotno stanje. 

V nadaljevanju so v tabeli 1 podrobneje predstavljene prednosti in slabosti zgoraj 

navedenih modelov organizacije pristanišč. 

Tabela 1: Prednosti in slabosti posameznih modelov upravljanja pristanišč

MODEL PREDNOSTI SLABOSTI

Service Port
Razvoj infrastrukture in rokovanje z ladijskim tovorom 

je odgovornost iste organizacije.

Zasebni sektor ima omejeno vlogo pri rokovanju z 

ladijskim tovorom. 

Obstajajo manjše težave pri reševanju zmožnosti in 

fleksibilnosti  delovne sile, ker je pristaniška uprava 

tudi velik delodajalec. 

Obstaja pomanjkanje notranje konkurence, ki vodi do 

neučinkovitosti. Razsipna uporaba virov in premajhne 

investicije so rezultat vpliva države in odvisnosti 

pristanišča od njenega proračuna. 

Operatorji v pristanišču niso uporabniško ali tržno 

orientirani. Pomanjkanje inovacij.
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MODEL PREDNOSTI SLABOSTI

Tool Port

O investicijah v pristaniško infrastrukturo in opremo 

odloča in jih zagotavlja javni sektor, kar pomeni, da se 

ne podvajajo.

Pristaniške oblasti in zasebna podjetja si delijo storitve 

rokovanja z ladijskim tovorom (deljene operacije), kar 

vodi do konfliktnih situacij. 

Zasebni operatorji nimajo v lasti večje opreme, zato 

težijo k funkcioniranju kot delovni vložki (labor 

pools) in se ne razvijajo v kapitalsko močne družbe. 

To povzroča nestabilnosti in omejuje bodoče širjenje 

družbe. 

Tveganje premajhne kapitalizacije.

Pomanjkanje inovacij.

Landlord 

Port 

Posamezna organizacija (zasebni sektor) opravlja 

operacije rokovanja z ladijskim tovorom in ima v lasti 

ter uporablja opremo za rokovanje z ladijskim tovorom. 

Terminalski operator je bolj lojalen do pristanišča in 

bo bolj verjetno opravil potrebne investicije, ker ima 

dolgoročno pogodbo.

Zasebni terminalske družbe so običajno bolj 

usposobljene za uresničevanje tržnih zahtev.

Tveganje prekomernih kapacitet kot rezultat pritiska 

zasebnih operaterjev.

Tveganje napačne ocene pravega časa za dodatne 

kapacitete.

Private Port 

Največja fleksibilnost glede investicij in pristaniških 

operaterjev. Ni nobenih neposrednih državnih 

vmešavanj. Lastništvo nad pristaniškim zemljiščem 

omogoča tržno orientiranost pri razvoju pristanišča 

in politiki določanja pristojbin. V primeru ponovnega 

razvoja (redevelopment) bo zasebni operater verjetno 

realiziral visoko ceno za prodajo pristaniške zemlje. 

Pogosto strateška lokacija pristanišča lahko zasebnemu 

operaterju zagotavlja razširitev področja njegovih 

aktivnosti.

Država mora ustvariti regulatorja pristanišča (port 

regulator), ki bo nadzoroval monopolistično 

obnašanje.

Država (bodisi na državnem, regionalnem ali lokalnem 

nivoju) izgubi zmožnost izvrševanja dolgoročnih ciljev 

ekonomske politike glede pristaniške dejavnosti.

V primeru, da se pojavi potreba po ponovnem razvoju 

pristaniškega območja, mora država nameniti občutna 

sredstva za ponoven odkup pristaniškega zemljišča.

Obstaja resno tveganje špekulacij s pristaniškim 

zemljiščem s strani zasebnih lastnikov.

Vir: povzeto po World Bank, module 3, str. 20.

meeserman, Voorde in Vanelslander (str. 4) citirajo delo Saundry in Turnbull iz leta 1997: 

“Ni naključje, da večina svetovno najbolj uspešnih pristanišč spada v Landlord Port 

model, z vključitvijo javnega sektorja v upravljanje pristanišč kot lastnika zemljišča in 

regulatorja. To omogoča koristi upravljanja s strani zasebnega sektorja in učinkovito 

rokovanje s tovorom, pri katerem se kombinira javni interes in (skupni) interes strank 

in drugih udeležencev. Če se od uporabnikov pristanišča zahteva, da financirajo 

(investirajo v) superstrukturo pristanišča kot celote, bo to povzročilo takojšnje in 

učinkovite omejevanje potencialnih prekomernih kapacitet.”
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Tudi Tovar, Trujilllo in Jara-Diaz (str. 3) ugotavljajo, da praksa kaže, da zasebni in javni 

sektor koeksistirata v pristanišču. Ob tem pa poudarjajo, da obstaja splošni trend v smeri 

Landlord Port modela, ki vključuje naraščajoči pomen sodelovanja zasebnega sektorja.

IV. ODNOS MED ZASEBNIM IN JAVNIM SEKTORJEM PRI  
 OPRAVLJANJU PRISTANIŠKIH STORITEV 

4.1 PRISTANIŠKE STORITVE

moderna pristanišča nudijo dve vrsti storitev: osnovne storitve (core services) in dodatne storitve 

(value added services). Osnovne storitve obsegajo predvsem:

•ladijske storitve (marine services), ki obsegajo pristop in zaščito, pilotažo, vleko  

(towage), upravljanje prometa s plovili, zaščito pred požarom in trgovino na drobno 

(chandlering),

•terminalske storitve (terminal services), ki obsegajo storitve priveza plovila, rokovanje 

in transfer kontejnerjev, tradicionalno rokovanje z lomljivim tovorom (traditional 

breakbulk) in moderno rokovanje z tovorom (neobulk), rokovanje s suhim in tekočim 

ladijskim tovorom, polnjenje in praznjenje kontejnerjev, pakiranje in skladiščenje 

ladijskega tovora,

•storitve popravil, čiščenje in vzdrževanje kanalov, popravilo dvigal, popravila ladij v 

suhem doku ter popravila kontejnerjev in voznih podstavkov,

•storitve upravljanja s premoženjem,

•storitve informacij (information management services) (World Bank, module 1, str. 9).

Vrsto teh storitev lahko izvaja specializirani zasebni sektor prek različnih metod. Na 

splošno je primernost posamezne metode odvisna od dveh bistvenih dejavnikov (World 

Bank, module 1, str. 9):

•narave storitve same (ali je javna odgovornost ali pa tržna poslovna aktivnost). Javna 

odgovornost se nanaša na primer na upravljanje prometa, ki ostaja v pravni in izvedbeni 

odgovornosti javnega sektorja, običajno pristaniških oblasti. Tudi poslovne aktivnosti 

imajo za posledico določeno stopnjo javne odgovornosti. Običajno so minimalne 

dolžnosti pristaniških oblasti, da zagotovijo kvalifikacije izvajalcev storitev v javni 

domeni z izdajo dovoljenj. Enako pomembno je tudi to, da zagotovijo dostopnost 

do osnovnih storitev v pristanišču (vključno komercialnih) vsem uporabnikom na 

enakopravni osnovi;

•narave premoženja (sredstev) potrebnih za izvedbo posamične kategorije storitev. 
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Sredstva za zagotavljanje ladijskih storitev so na primer premična in se lahko prepeljejo 

z relativno nizkimi stroški v drugo pristanišče. Večina sredstev, ki so potrebna za 

zagotavljanje dostopa in zaščite v pristaniščih, pa je nepremičnih in imajo dolgo 

ekonomsko življenjsko dobo. To povzroča, da je velik del stroškov v pristanišču fiksen, 

se pravi neodvisen od obsega opravljenih storitev.

Za definicijo pravic lastnikov, najemnikov in najemodajalcev ter za običajno uporabo 

pristaniških sredstev je ta sredstva treba smiselno razdeliti v tri kategorije:

•dolgoročno, drago infrastrukturo - to so valolomi, kanali in obračalni zalivi (basin), kjer 

se lahko korist za posameznega uporabnika določi le arbitrarno;

•dolgoročno, drago infrastrukturo - to so nabrežja (quays) in terminali, katerih korist se 

za posamezne sisteme izvajanja storitev lahko določi na različne načine;

•superstruktura in oprema, katere uporaba se lahko jasno poveže s specifičnimi  

uporabniki in specifičnimi sistemi zagotavljanja storitev (World Bank, module 1, str. 10).

4.2 Javni in zasebni sektor pri izvajanju pristaniških storitev

V naslednji tabeli so prikazane najbolj običajne možnosti za prenos določenih kategorij 

osnovnih storitev bodi javnemu ali zasebnemu sektorju, glede na različne modele 

organizacije pristanišč. Iz tabele je razvidno, da v skrajnem primeru modela Service Port 

lahko vse storitve opravlja javni sektor, v skrajnem primeru modela Private Port pa lahko 

vse storitve opravlja zasebni sektor. Vmes obstaja še veliko drugih rešitev, pri Service Port 

modelu je tako na primer lahko vključen tudi zasebni sektor (za storitve iz zadnjih pet 

stolpcev v tabeli 2), pri Private Port modelu pa tudi javni sektor. Tool Port model ima le 

malo manj poudarjeno vlogo države kot Service Port model. V Lanlord Port modelu pa 

je (načeloma) vloga obeh sektorjev najbolj uravnotežena.
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Tabela 2: Vloga javnega in zasebnega sektorja pri posameznih modelih   

 pristaniškega upravljanja

Upravljanje 

pristanišča

Nautično 

upravljanje

Nautična 

infrastru-

ktura

Pristaniška 

infrastru-

ktura

Super-

struktura 

(oprema)

Super-

struktura 

(stavbe)

Rokovanje 

s tovorom

Pilotaža Vleka Zasidranje Čiščenje 

kanalov

Druge 

funkcije

Service 

Port

Private 

Port

Tool Port

Landlord 

Port

Vir: World Bank, module 1, str. 11.

Poleg osnovnih pristaniških storitev obstaja še veliko število aktivnosti, ki se jih da 

klasificirati kot dodatne storitve. Na splošno spadajo v dve kategoriji:

•splošne logistične storitve, ki vključujejo med drugim skladiščenje, nakladanje 

razkladanje, polnjenje in praznjenje terminalov (stripping/stuffing), grupiranje, 

konsolidacijo in distribucijo ter

•dodatna logistika - logistika z dodano vrednostjo (value added logistics), ki vključuje 

npr. prepakiranje, prilagajanje, sestavljanje, nadzor kvalitete, testiranje, popravila, 

skladiščenje žitaric in razkuževanje.

Na splošno dodatne storitve vključujejo tudi: vzdrževanje in izposojo opreme, čistilne 

naprave, črpanje, varnost in informacijsko komunikacijske storitve različnih vrst. Po teh 

storitvah se povečuje povpraševanje, ker se osredotočajo na potrebe kupcev in na visoko 

specializirane proizvode (World Bank, module 1, str. 11).

4.3 Javni interes v pristaniški dejavnosti in njegova regulacija

Pri opredeljevanju javnega v pristaniški dejavnosti sta pomembni predvsem dve 

vprašanji:

•katere pristojnosti bi morale ostati javnemu nadzornemu telesu po vsaki reformi 

pristaniške dejavnosti in

•kako naj bo takšno telo ustanovljeno in na katerem nivoju države naj deluje.

Legenda: Javna odgovornost Zasebna odgovornost
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Po mnenju Svetovne banke je pomembno, da se obdrži zakonski in izvedbeni nadzor 

odgovornosti ločen od komercialnih aktivnosti. Državni nadzor ima tipično več oblik: 

strateško planiranje ter tehnološko in ekonomsko regulacijo. Ne glede na to, kateri model 

organizacije pristanišča je izbran, strateško planiranje transporta ostaja odgovornost 

države. Vizija razvoja pristanišča mora biti spremljana z reformami kopenskega transporta, 

ki zagotavlja komplementarnost obeh, in pomeni ustrezen razvoj železniških in cestnih 

povezav znotraj upravljanja z obalnim področjem. 

Tehnična regulacija je potrebna za zagotavljanje varnosti, varovanja delovne sile 

in varovanje okolja, prav tako pa tudi za določitev in nadzor ustreznih minimalnih 

standardov poslovanja (še posebno, če obstaja nizka stopnja konkurenčnosti) (World 

Bank, module 1, str. 16). 

Ekonomska regulacija ima običajno za cilj nadzor nad vstopom na trg in nadzor cen, 

kar je potrebno, če ne obstaja konkurenca, ali pa je ta šibka. Kadar obstaja konkurenca 

(bodisi notranja v pristanišču ali zunanja med pristanišči), se potreba po močni 

ekonomski regulaciji zmanjša (obstaja le malo vsebinskih razlogov za regulacijo 

cen), ostaja pa obveznost zagotavljanja objavljanja cen, prepoved diskriminacije med 

podobnimi uporabniki pristanišča in ohranjanje mehanizmov, s katerimi država lahko 

nadzoruje konkurenčnost trga in preiskuje domnevne aktivnosti, ki bi lahko izkrivljale 

konkurenco.

Upravljanje pristanišč (port administration) je lahko centralizirano ali decentralizirano. 

Vsak od obeh pristopov ima prednosti in slabosti. centralizirano upravljanje dovoljuje 

širši nacionalni ekonomski vidik in več možnih perspektiv za usmerjanje politike razvoja 

pristanišča. Decentralizirano upravljanje dovoljuje ožjo, lokalno perspektivo, ki povezuje 

razvoj pristanišča z ekonomskimi interesi in prioritetami občinskega ali regionalnega 

gospodarstva.

Kot dodatek nacionalnemu in lokalnemu pristopu k nadzoru pristanišč obstaja 

tudi možnost dvotirnega upravljanja pristanišč. Nacionalno pristanišče ima lahko 

lokalno pristaniško oblast. V najbolj ugodnih okoliščinah dvotirni pristop omogoča 

uravnoteževanje nacionalnega in lokalnega interesa in njuno usklajevanje v 

posvetovalnem postopku. V najslabšem primeru lahko dvotirna birokracija vodi do 

pretiranega vmešavanja v delo pristanišča in v nasprotujočo politiko. 
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Nivo decentralizacije mora:

•odražati cilje reformnega programa pristanišča,

•upoštevati institucionalno zmožnost in veljavo različnih nivojev (občinskega, regijskega, 

vsedržavnega) države in

•zagotavljati ravnotežje med nacionalnimi ekonomskimi cilji (učinkoviti transportni 

tokovi in njihova promocija) ter lokalnimi cilji (delovna sila, degradacija okolja in 

industrijski razvoj).

Dodatna dejavnika pri odločanju o nivoju odgovornosti regulacije pristanišča sta še: 

•konsistentnost pristopa, ki je običajno veljaven v vsej državi,

•potreba po transparentnem, učinkovitem in uporabniku prijaznem regulatornem 

sistemu (World Bank, module 1, str. 17).

Za jasno določitev odgovornosti javne politike in regulative - tako na nacionalnem kot 

tudi na lokalnem nivoju - se lahko uporabi tudi trotirni institucionalni okvir, za katerega 

velja da: 

•osrednji organ, ki ga sestavljajo višji predstavniki iz pristojnih ministrstev, občin ali 

pristaniških mest in iz pristaniških oblasti, izdela nacionalno pristaniško politiko in cilje 

strateškega planiranja ter bistvene predpise, ki jih uveljavi pristaniška oblast;

•pristaniška oblast kot avtonomna javna institucija ali javna delniška družba, ki ima 

pravico do uporabe zemljišča v državni lasti, upravlja, vzdržuje in razvija sredstva 

pristaniške infrastrukture, upravlja in uveljavlja navigacijske varnostne ukrepe, uveljavlja 

predpise s področja varovanja okolja, nadzora danih koncesij in zakupov zasebnemu 

sektorju na področju pristanišča s ciljem privabiti nove investitorje;

•so zasebne družbe operatorji, ki opravljajo komercialne storitve v zvezi z upravljanjem 

prometa in rokovanjem z ladijskim tovorom ter s trženjem svojih storitev s ciljem 

privabiti nove stranke (World Bank, module 1, str. 18).

V takšni ureditvi ima osrednji organ trojno vlogo:

•določa osnovna pravila udeležbe, ki se nanašajo na vse organizacije (javne in 

zasebne),

•regulira javno pristaniško oblast posebej z upoštevanjem njene infrastrukturne cenovne 

politike in

•zagotavlja pritožbeno instanco za reševanje sporov v primeru, če zasebni operaterji 

menijo, da so nepošteno obravnavani s strani lokalne pristaniške oblasti in 

regulatorja.
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4.4 Regulacija pristanišč in finančne posledice za zasebni sektor 

Za delovanje pristanišč je po mnenju Svetovne banke potrebna naslednji pravna podlaga:

•sektorski zakoni (zakonodaja), ki predstavljajo nacionalni institucionalni okvir 

upravljanja pristanišč in jasen opis pristojnosti vključenih javnih subjektov,

•zakon o koncesijah ali pogodbe o koncesijah, ki omogoča javnim institucijam sklepanje 

takšnih pogodb, vključno z jasnim in transparentnim postopkom dodelitve pogodbe, 

(pogodbe naj bodo pisane v standardnem pogodbenem jeziku), zavarovanim z 

ustrezno urejenim nadzorom,

•pristaniška regulativa, ki je zbir določb o vladanju dnevnim operacijam v pristanišču; 

nekatera se uporabljajo univerzalno v vsej državi (t.j. npr. varovanje okolja in pravila o 

delovni sili), nekatera pa se nanašajo samo na specifično lokacijo (pristanišče).

V diagramu 1 je prikazano, kako se štirje modeli upravljanja pristanišč razlikujejo glede 

na tveganje zasebnega sektorja in potrebo po neodvisnem državnem nadzoru.

Diagram 1: Modeli pristanišč, tveganje zasebnega sektorja in potreba po   
 regulaciji

Vir: World Bank, module 1, str. 20
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V zvezi s finančnim tveganjem se pojavljata dve ključni vprašanji:

•katere kategorije pristaniškega premoženja so v zasebnem sektorju, ki zagotavlja tudi 

njegovo vzdrževanje in popravilo nasproti tistim delom, za katero je pristojen javni 

sektor,

•na kakšni osnovi so pristojbine uporabnikov (fees) premoženja ali subvencije lahko 

uporabljene za kritje stroškov dolgoročnih sredstev (long-lived assets) pristanišča 

(World Bank, module 1, str.18).

Vse tri kategorije pristaniškega premoženja (glej prikazano razdelitev premoženja na 

začetku tega dela naloge - 4.1 Pristaniške storitve) lahko zagotavlja ali vzdržuje zasebni 

sektor. Z vidika zasebnih investitorjev pa prva kategorija vključuje največje tveganje, 

ker ima najdaljšo odplačilno obdobje in zaradi svoje nepremičnosti vključuje visoko 

tveganje. V načelu so zasebni investitorji pripravljeni vložiti večja sredstva, če obstaja manj 

regulativnih omejitev in kadar so cene storitev (in njihovo povečevanje) dogovorjene 

vnaprej za dolgo obdobje. Večinoma ostaja financiranje dolgoročnih investicij in drage 

infrastrukture v javnem sektorju in se zaračunava uporabnikom po različnih režimih. 

Večina pristanišč obračunava nekakšno kombinacijo javne komponente (za podporo 

javnemu financiranju skupno uporabljane infrastrukture) in zasebnih komponent. 

Kombinacija teh dveh cenovnih komponent pa določa konkurenčnost pristanišča 

v primerjavi z drugimi pristanišči. Na splošno velja, da večja stopnja konkurenčnosti 

pomeni manjšo potreba po intervenciji regulatorja (World Bank, module 1, str. 19).

medtem, ko osrednja vlada (država) zasleduje makro-ekonomske cilje prek aktivne 

pristaniške politike, ima pristaniška oblast ožje cilje, usmerjene na financiranje  

pristanišča in njegove dejavnosti. Svetovna banka navaja, da je med specialisti za 

pristanišča splošno razširjeno mnenje, da mora pristaniška oblast imeti naslednje glavne 

finančno-ekonomske cilje:

•popolno povrnitev vseh stroškov vezanih na pristanišče, vključno s stroški kapitala 

in njegovo ustrezno donosnostjo, kar omogoča pristaniškim oblastem vzdrževati  

notranjo stroškovno disciplino, privlačiti tuje investicije in ustvariti dolgoročni denarni 

tok (cash flow); 

•spodbujati inovacije na različnih funkcionalnih področjih in zagotavljati dolgoročno 

ravnotežje med stroški in prihodki, posebno kadar so soočeni z inovacijami s strani 

terminalskih operaterjev, uporabnikov pristanišč, konkurenčnimi pristanišči in 

zalednimi operaterji; 

•ustvarjati notranji denarni tok, ki je potreben za zamenjavo in širitev pristaniške 

infrastrukture in superstrukture; 
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•konkurirati v skladu s tržnimi pravili brez prevelikih izkrivljanj konkurence; 

•določati omejitve ugodnosti za stranke, ki so lahko racionalne s tržnega vidika 

(penetracija trga, pritegnitev prometa), lahko pa spodkopljejo finančno poslovanje 

pristanišča; 

•se izogibati trošenju aktive pristaniških oblasti za zagotavljanje ciljev tretje strani - to 

so zahteve uporabnikov pristanišč za uporabo zemljišč ne glede na običajno uporabo 

tega zemljišča (mestna uprava npr. uporablja pristaniško infrastrukturo za doseganje 

splošnih ciljev mesta); 

•popolno povrnitev stroškov je treba gledati kot minimalni finančni cilj pristaniških 

oblasti.

4.5 Financiranje infrastrukture v praksi

Prva skupina držav: Belgija, francija, Nemčija, Italija in Nizozemske sledijo  

tradicionalnemu pristopu, kjer je na splošno pristaniška infrastruktura financirana  

iz javnih sredstev, bodisi državnih, regionalnih ali lokalnih proračunov ali s  

kombinacijo le-teh. V teh državah so pristanišča financirana kot del splošne infrastrukture, 

ki podpira industrijsko in ekonomsko osnovo države. V velikih številih primerov se 

pristanišče ne razume kot ločena dejavnost, ampak bolj kot nadaljevanje in podaljšanje 

širšega ekonomskega sistema in deluje kot državno ali lokalno “oporišče” za usmerjanje 

investicij, za doseganje državnih ali lokalnih potreb in prioritet. V velikem številu primerov 

so tudi prihodki od pristaniške dejavnosti del proračuna (Vademecum, str. 16).

Druga skupina držav: Danska, finska, Irska, Portugalska, Španija, Švedska in Združeno 

kraljestvo (v tej smeri je začela reforme tudi Grčija) imajo pristanišča ne glede na njihov 

pravni status podobno organizirana kot popolnoma komercialne subjekte. financiranje 

infrastrukture poteka iz prihodkov, ki izvirajo iz pristaniške dejavnosti ali finančnih trgov (tak 

primer je npr. Grčija). V teh državah je upravljavec pristanišča avtonomno telo znotraj državne 

uprave, javna družba ali zasebna družba. Odločitve o investicijah se sprejemajo v odvisnosti 

od vira prihodka in razpoložljivih finančnih sredstev (Vademecum, str. 16).

V zadnjih letih je opazna tendenca prehajanja držav iz prve skupino v drugo  

(Vademecum, str. 17). 
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V. PRIMERI ORGANIZIRANJA PRISTANIŠKE DEJAVNOSTI V  
 POSAMEZNIH DRŽAVAH IN PRISTANIŠČIH3

5.1 Belgija

V Belgiji imajo štiri pomembna pomorska tovorna pristanišča (Ostende, Antwerpen, 

Ghent in Zeebrugge). Prva tri našteta imajo status neodvisne občinske družbe 

(autonomous municipal company). Pristanišče Zeebrugge pa je družba z omejeno 

odgovornostjo (limited company).

5.1.1 Zakonodajni okviri za pristanišča

Od leta 1989 naprej je flamska regija zadolžena za izvajanje politike pomorskih pristanišč. 

Odgovorna je za javna dela, vodne poti, pilotažo in vodenje ladij v in iz pristanišča, za 

reševanje in vleko z vlačilci. 

Leta 1999 je bil sprejet pristaniški dekret (Havendecreet), ki je osnova za vse razvojne 

politike, vizijo razvoja in celovitost pristaniške ponudbe. Ta dekret daje pravno osnovo 

in pogoje za večjo avtonomijo posameznih pristanišč. Določa enake pogoje delovanja 

za vsa pristanišča ter jasno in transparentno razmerje med pristanišči in flamsko vlado. S 

tem dekretom je bila dana možnost, da flamska regija podpira javno funkcijo pristanišč 

v skladu z evropskimi smernicami. 

Ta dekret zahteva, da je pristaniška oblast pravno samostojen subjekt, ki je združljiv s 

podjetništvom in upošteva mednarodno konkurenco. V dekretu je vrsta pravil, s katerimi 

objektivizirajo in regulirajo razmerje med flamsko vlado in pristaniško oblastjo. Vloga 

vlade je, da omogoča, poenostavlja, koordinira in vzpodbuja pristaniško dejavnost, 

ne določa pa strategije za posamezno pristanišče. Pristaniške oblasti imajo večjo 

odgovornost in so finančno avtonomne oblasti, ker njihova uprava (board of directors) 

sama odloča o novih investicijah.

5.1.2 Pristanišče in PO Antwerpen

Pristanišče Antwerpen ima dolgo tradicijo in je največji petro - kemični kompleks v 

Evropi, in drugi na svetu. Pristanišče dosledno izvaja načela trajnostnega razvoja in ima 

3 Primere posameznih držav so v glavnem povzeti po študiji Evropske organizacije pomorskih pristanišč- ESPO z 

naslovom: faktografski podatki o pristaniškem sektorju. Podatke za posamezne primere pristanišč, ki so črpani iz 

drugih virov, pa so navedeni pri vsaki državi posebej.
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inovativne pristope v organizaciji, upravljanju in izvajanju varovanja okolja (Anterp PO: 

Letno poročilo 2001, spletna stran). 

Razvoj in pravni status PO Antwerpen

Do leta 1988 je upravljalo s pristaniščem izključno mesto Antwerpen. Vse prihodke 

in odhodke, računovodstvo in vse finance je vodila mestna uprava in vse odločitve je 

sprejemal mestni svet (City Council). Od začetka leta 1989 in do konca leta 1996 so združili 

tisti del mestne uprave, ki je upravljal pristanišče v oddelek z naslovom “Antwerpen Port 

Authority”. Z izjemo manjših odločitev pa je še vedno o skoraj vsem odločal mestni 

svet. Od leta 1997 dalje pa je pristaniška oblast Antwerpen neodvisna občinska družba 

(Municipality of Antwerpen Autonomous Company).

Pristaniška oblast ima torej od leta 1997 dalje organizacijsko obliko neodvisne občinske 

družbe (Municipality of Antwerpen Autonomous Company), v kateri je občina 

100% lastnik delnic in 99% lastnica pristaniškega zemljišča. Pravna osnova za tako  

preoblikovanje pristaniških oblasti je zakon o občinah iz leta 19954 Pravno je pristaniška 

oblast samostojen pravni subjekt in zanjo velja tudi zakonodaja o zasebnih podjetjih.  

Na osnovi teh predpisov morajo izvajati računovodstvo in izdelati letno finančno 

poročilo. Občinska družba ne more iti v stečaj in v tem delu zanjo ne velja trgovinski 

zakon. Na pristaniška oblast so bile prenešene s posebno pogodbo vse pristojnosti in 

tudi vsa finančna razmerja v zvezi s pristaniščem.

Pristanišče Antwerpen spada v tip “Landlord” pristaniških oblasti, ki jo organizacijsko 

sestavljata

 pristaniška uprava (board of directors), ki ima 18 članov,5 in izvršilni odbor (executive 

committee). Pristaniška oblast zagotavlja v imenu države, da se ekonomično in dobro 

skrbi za javno dobro. V organizacijski shemi pristaniške oblasti je posvetovalni odbor 

mestnega sveta med javnim in zasebnim sektorjem. Ta posvetovalni odbor ima 50% 

mandatov v pristaniški upravi. V pristaniški oblasti sta jasno razmejeni vlogi med  

javnim in zasebnim in še posebej vsa razmerja med pristaniško oblastjo in zasebnim 

sektorjem, ki je vključen v pristaniško dejavnost. 

4  Wet tot wijzging van titel VI, van de nieuwe gemeetewet, 1995, Belgisch Staatblad, April 1995.

5  V sestavi so člani iz 5-tih političnih strank, župan, predsednik pristaniške uprave (Alderman for the Port), najvišji 

uradnik pristanišča, predstavnik iz vrst subjektov pristaniške dejavnosti, predstavnik privatnih družb, ki so v 

pristanišču, predstavnik okoljskih organizacij (NVO) in neodvisen predstavnik pristaniške industrije in 4 člani, ki 

imajo znanja s področja financ.
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Naloge pristaniške oblasti Antwerpen

Naloge pristaniške oblasti Antwerpen so:

•organizacija pilotaže iz morja do reke Scheldt, ki jo organizira pristaniška oblast in jo 

je treba plačati flamski vladi;

•organizacija pilotaže po ustju reke do pristanišča, ki jo organizira pristaniška oblast  

in jo je treba plačati flamski vladi;

•organizacija vleke po reki Scheldt, ki jo izvajajo zasebna podjetja;

•organizacija namestitve v pristan in sidranje, ki jo izvajajo zasebna podjetja in jo je 

potrebno plačati pristaniški oblasti;

•obračunavanje pristaniških taks, ki jih zaračunava in sprejema pristaniška oblast;

•organizira ravnanje s tovorom, ki ga opravljajo zasebna podjetja in družbe.

Pristaniška oblast skrbi, da pristanišče dobro funkcionira ter načrtuje razvoj pristanišča 

in privablja gospodarske partnerje in odpira svoje enote na posameznih terminalih in 

pomolih v tujini. Sicer pristaniška oblast skrbi za vse, kar je značilna naloga “Landlord” 

pristaniške oblasti.  

Prednosti nove organizacijske strukture 

Nova organizacija ima to prednost, da odločitve sprejme pristaniška uprava in ne več 

mestni svet. Odločitev ne nadzorujeta ne provinca in ne flamsko notranje ministrstvo. 

Po novem se odločitve lahko izvedejo takoj. Poprej pa je včasih preteklo tudi 3 do 4 

mesece od sprejema odločitve do njene uresničitve. Pristaniška oblast je samostojen 

pravni subjekt in zato lahko sklepa pogodbe. Pristaniška oblast lahko sodeluje v skupnih 

naložbah (joint-ventures) in ustanavlja podružnice (subsidiaries). Pristaniška oblast pa 

mora imeti v navedenih primerih sodelovanja večino v upravi teh družb in mora potrditi 

predsednika uprave. Pristaniški delavci so združeni v sindikat pristaniških delavcev in 

jih po potrebi najemajo različne pristaniške uprave po vseh belgijskih pristaniščih in 

njihovih izpostavah. (Antwerpen pristaniška oblast, michel Lory, elektronska pošta).

5.2 Italija

Za Italijo se ESPO (European Sea Port Organization) študija omejuje samo na  

nacionalno pomembna pristanišča. V Italiji so nacionalno pomembna morska pristanišča 

definirana kot javno dobro, kar pomeni, da so v lasti države. Država kot lastnica skrbi 

prvenstveno za administracijo. V literaturi je znana teza, da imajo v Italiji pristanišča 

razdeljena na tista, ki so nacionalnega pomena in so zato del javnega dobra, druga 



349

pa so privatizirana, vendar samo njihovo upravljanje in vsa pristaniška dejavnost6  

(finance, 2004). Zemljišča pristanišč so največkrat last lokalne skupnosti, torej niso v 

zasebni lasti.

5.2.1 Zakonodajni okviri za pristanišča

V letu 1994 je italijanska vlada preoblikovala pristaniški sektor in prilagoditve izpeljala z 

zakonom št. 84/94. S tem zakonom ni bil spremenjen status pristanišč, ki so še vedno javna.

ministrstvo za transport je nadzornik 24 pristaniških oblasti, ki imajo samostojen proračun 

in finance. Pristaniške oblasti imajo samostojen pravni položaj in so upravno samostojne, 

kot to določa zakon št. 84 iz leta 1994. Naloge pristaniških oblasti so določene v 6. členu 

tega zakona in so naslednje:

•upravlja, načrtuje, usmerja in vzpodbuja komercialne in industrijske aktivnosti;

•vzdržuje vse pristaniške prostore, ki so na voljo vsem uporabnikom;

•pripravlja vse potrebno za pripravo in izvedbo plana razvoja pristanišča;

•upravlja s pristaniškimi prostori in privezi. Pristaniška oblast ima pravico oddati dele 

pristanišča v upravljanje drugemu gospodarskemu subjektu na osnovi koncesijske 

pogodbe, in sicer zemljišča in pristaniško opremo. Koncesnino za javno dobro v 

pristaniščih na splošno ureja Pristaniški zakonik s pravili izvajanja (Navigation Code, 

1978). V dopolnitvah zakona št. 84 iz leta 1994 pa so določene koncesnine za pristaniške 

terminale;

•pristaniške oblasti lahko oddajo pristaniške aktivnosti v izvajanje zasebnemu 

izvajalcu;

•pristaniške oblasti ne izvajajo komercialnih dejavnosti (nakladanje in razkladanje  

tovora, servisiranje ladij, ipd.), ki jih opravljajo zasebniki. Pristaniška oblast ne sme 

opravljati teh dejavnosti direktno in tudi ne sme biti lastnik družbe, ki opravlja 

komercialne dejavnosti;

•pristaniška oblast je po 62. členu pristaniškega zakonika odgovorna za varnost 

navigacije, za prihode, odhode, gibanje in sidranje vseh ladij; 

•uslužbenci pristaniških oblasti so zaposleni na osnovi nacionalne kolektivne pogodbe 

o delu. To pogodbo in vse pogoje dela določi italijansko ministrstvo za infrastrukturo in 

transport.

6  m.Prijon (2004) v članku govori o rigidni upravi pristanišča Trst in napredni v pristanišču Benetke, ki ni razvrščeno 

med nacionalna pristanišča. 



350

•pristaniški odbor (Port Committee)7  na osnovi posveta s predsednikom pristaniške 

oblasti ali pa z resolucijo, ki jo izda pristaniški odbor, določi pogoje oddaje pristaniških 

dejavnosti v najem oziroma v koncesijo;

•pristaniška oblast mora izdelati plan urejanja pristanišča (Port Regulatory Plan) - PRP8 , 

ki ga mora vsako leto dopolniti. Konkretne predloge za razvoj pristanišča in spremembe, 

ki jih je pristaniška oblast dala v svoj operacijski plan, odobri minister za transport in s tem 

tudi določi dela, ki bodo izvršena v pristanišču in jih bo vsako leto financirala država.

5.3 Nemčija

V Nemčiji večinoma pomorska pristanišča niso ne pravno ne ekonomsko neodvisne 

enote. Pristaniška zemljišča in vodno telo sta večinoma v lasti dežel oziroma občin, kjer so 

teritorialno locirana. Značilno je, da se tudi jurisdikcija teh teritorialnih enot razteza daleč 

izven pristanišča. Nimajo pristaniških oblasti, ki bi pokrivale področje javne funkcije. 

To področje pokrivajo različni oddelki deželne uprave. Prikazujemo primer pristanišča 

hamburg za katerega je odgovornih kar pet ministrstev.

Vrste pristanišč:

•pristanišča, ki pripadajo deželi (Land) in občini (lokalni skupnosti). Taka primera sta 

Bremen in hamburg;

•pristanišča, ki pripadajo občini (lokalni skupnosti). Taka primera sta Kiel in flesburg;

•pristanišča, ki pripadajo delno deželi in delno občini (lokalni skupnosti). Tak primer 

je pristanišče Wilhemshaven;

•pristanišča, ki pripadajo komanditni družbi. Taka primera sta Wismar in Rostock;

•pristanišča, ki pripadajo zasebni družbi. Taki primeri so: pristanišče Nordenham in 

različna pomorska pristanišča Spodnje Saške.

5.3.1 Zakonodajni okviri za pristanišča

Pristaniške oblasti oziroma uprave ali enote, ki so zadolžene za upravljanje pristanišč, 

običajno vodijo politiki dežele, ki ji pristanišče pripada. V nekaterih predelih Nemčije, 

ki imajo pristanišča, ki so “deželna”, upravljanje pristanišča izvajajo različna deželna 

 

7  Pristaniški odbor (Port committee) je sestavljen iz predstavnikov ministrstva, regije, province, lokalne skupnosti, 

gospodarske  zbornice, vzdrževalcev in pristaniških uslužbencev.

8  Plan urejanja pristanišča (Port Regulatory Plan) - PRP je planersko orodje za teritorij pristanišča, ki ga izdela PO. Ta 

plan morata potrditi občina oziroma lokalna skupnost in regija.
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ministrstva. V drugih predelih, predvsem na teritoriju nekdanje Vzhodne Nemčije, pa 

“deželna” pristanišča upravljajo družbe z omejeno odgovornostjo in komanditne družbe 

(limited partnerships). V primeru “zasebnih” pristanišč pa jih upravljajo zasebne družbe 

v kateri ima delež občina, kjer se pristanišče nahaja (Nordenham). 

V nekaterih delih Nemčije se ustanavljajo posebne agencije, kjer so te podrejene enemu 

ali več resornim ministrstvom. (Tak primer je Spodnja Saška, kjer so z januarjem 2005  

na novo ustanovili agencijo NPorts. Po prehodu pristaniških oblasti v pristojnost  

NPorts, bo ta nova agencija na Saškem podrejena deželnemu ministrstvu za gospodarstvo, 

delo in transport. Nadzoruje pa jo neposredno deželni parlament, ker za javne službe 

nimajo posebnih nadzornih odborov). V tistih predelih Nemčije, kjer imajo posebne 

nadzorne komisije ali odbore za pristaniške oblasti, ti delujejo v sklopu gospodarskih 

zbornic posameznega mesta ali dežele. V primeru pristanišč, ki so last zasebnih družb 

z omejeno odgovornostjo, pa morajo te delovati na osnovi nemškega civilnega prava 

(German civil law) in nemškega zakona o podjetjih (German company law). 

Pristanišča, ki se nahajajo na teritoriju nekdanje Vzhodne Nemčije so naloge  

pristaniških oblasti v pristojnosti deželnih služb oziroma občin. V večini primerov razvoj 

infrastrukture in superstrukture pa financirajo komanditne družbe, kjer imata dežela 

oziroma občina večinski delež. V zadnjem času pa superstrukture v nekaterih pristaniščih 

že financirajo zasebne družbe.

Pristanišča, ki se nahajajo na teritoriju nekdanje Zahodne Nemčije, imajo pristaniško 

oblast kot del javne službe, ravnanje s tovorom pa izvajajo skoraj izključno zasebna 

podjetja v katerih imajo dežele oziroma občine svoj lastniški delež.

5.3.2 Pristanišče in pristaniška oblast Hamburg

Pristanišče hamburg je eno izmed največjih tovorno-transportnih pristanišč v 

Nemčiji. Pristanišče deluje na osnovi Zakona o razvoja pristanišča iz leta 1982 

(Hafenentwicklungsgezetz (hafenEG), ki je bil zadnjič spremenjen junija leta 2004. 

Ta zakon podrobno ureja razvoj pristanišča hamburg, in sicer:

•splošne določbe, ki določajo, da je pristanišče hamburg univerzalno mednarodno 

pristanišče, in določbe o prostoru, ki ga pristanišče zaseda;

•zavarovanje in razvoj pristanišča, kjer so določene vrste zavarovanj in določa, kako se 

lahko pristanišče prostorsko razširi ter kako načrtovati splošen razvoj pristanišča;
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•predložitev in uskladitev plana za razvoj pristanišča, kjer so podrobno določeni 

postopki za razgrnitev plana, odškodnine za zemljišča, ki bodo na novo namenjena 

pristaniški dejavnosti,

•končne določbe, kjer opredeli razmerja do drugih zveznih in deželnih zakonov ter 

določi, da preneha veljati zakon o pristaniški razširitvi iz leta 1961 z dopolnitvami.

Amt Hamburg - Port Authority je na prehodu iz “Toolport” v “Landlord” tip pristaniške 

oblasti. Skrbi za vse potrebno, da ladje lahko pristajajo, se zasidrajo in skrbijo za izvajanje 

varnosti in ekološke neoporečnosti pristanišča. Vse, kar ni povezano s pristajanjem in 

varnostjo ter ekologijo, je dano v najem zasebnim podjetjem in družbam, ki gradijo 

superstrukture in opravljajo ostale storitve v pristanišču. Nad vso dejavnostjo pa ima 

pregled pristaniško oblast hamburg kot oblast oziroma upravitelj. 

Naloge pristaniške oblasti hamburg:

•upravljanje z zemljišči, ki so namenjeni pristajanju ladij;

•skrbi za vso pristaniško infrastrukturo;

•skrbi za izgradnjo,  razvoj, izboljšave in graditev pristaniške infrastrukture;

•načrtuje in programira razvoj in prostorske širitve pristanišča;

•usklajuje interese in soodloča  pri oblikovanju cen zemljišč pri širitvi luke in pristanišča;

•skrbi za pridobivanje zemljišč za razvoj pristaniških dejavnosti;

•skrbi za zbiranje in recikliranje odpadkov iz ladij, ki so v pristanišču oziroma v 

pristaniških vodah.

S februarjem 2005 se je uprava pristanišča hamburg iz Urada za porečje in izgradnjo 

pristanišča hamburg, ki je bil sestavni del ministrstva za gospodarstvo mestne države 

hamburg (Strom und Hafenbau Hamburg- Abteilung des Amtes Häfen), preimenovala v 

Amt Hamburg - Port Authority. Trenutno je prišlo samo do zamenjave imena pristaniške 

oblasti. Po podatkih iz pristaniške oblasti hamburg pa je v deželnem parlamentu v 

postopku zakon na osnovi katerega se bo s 1. oktobrom 2005 pristaniška oblast hamburg, 

ki ni več sestavni del ministrstva, preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo, 

v kateri bo imela mestna država hamburg 100% last vseh delnic. V dnevnem tisku je 

vrsta polemik o tem, ali res dovoliti “privatizacijo pristanišča” in “strokovnjaki ob tem 

napovedujejo fiasko za pristanišče in razvoj mesta” (Lloyds fonds AG: Port Authority 

vor dem Aus?, spletna stran)9 

9 O tej temi je bilo veliko napisanega tudi v hamburger Abendblatt, kjer je več avtorjev podrobno razpravljalo o vrsti 

prednosti, predvsem pa o bojazni pred popolno privatizacijo. Več o tem na spletni strani: Abendblatt. To pa se naj  

ne bi zgodilo po zagotavljanju uslužbenke iz Amt hamburg-Port Authority, telefonski pogovor, 15. 4. 2005.
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5.4 Nizozemska

Na Nizozemskem poznajo več vrst pristanišč, ki se ločijo po tem, katere vrste pristaniško 

oblast imajo in po tem, kdo je lastnik oziroma kdo upravlja na dolgi rok s pristaniškimi 

zemljišči.

5.4.1 Zakonodajni okviri za pristanišča

Na nacionalni ravni velja Nacionalni plan razvoja pristanišč, ki ga potrdi parlament. Ta nacionalni 

plan je del plana transportne politike države. Po večini pa urejajo pristaniško dejavnost 

občinski oziroma provincialni predpisi, ki jih sprejme občinski svet ali pa svet province.  

O malih investicijah odločajo lokalno, o velikih pa na nacionalni in regionalni ravni.

Večino pristanišč na Nizozemskem upravljajo pristaniške oblasti, ki so: enote občine 

(municipal entity), kombinacija med občinsko in provincialno enoto (municipal 

& provincial entity) ali korporacijske družbe (corporate body). Torej imajo tri vrste 

pristaniških oblasti:

•“občinsko” pristaniško oblast, (pristanišče Amsterdam);

•“občinsko/provincialno” pristaniško oblast;

•“korporacijsko” zvrst pristaniške oblasti (pristanišče Rotterdam).

Poleg navedenih zvrsti pristanišč obstajajo še privatna pristanišča. Lastniki teh pristanišč 

so družba ali podjetja z omejeno odgovornostjo. Tak primer je tovorno pristanišče za 

železovo rudo hoogoven, ki je v lasti in upravljanju železarsko-jeklarskega zasebnega 

podjetja z omejeno odgovornostjo. V tem pristaniškem podjetju imata občina in provinca 

manjši lastniški in upravljalski delež. 

Za zasebna pristanišča je obvezno članstvo v Nacionalnem svetu nizozemskih pristanišč, 

ki ni nacionalna zveza pristanišč. Ta svet je hkrati svetovalno telo ministrstva za promet, in 

sicer za področje pomorstva ter hkrati  tudi uradni zastopnik zasebnih pristanišč. Zastopa 

in predstavlja interes in delovanje zasebnih pristanišč v vseh resornih ministrstvih. 

 

Naloga pristaniških oblasti na Nizozemskem je upravljanje s pristaniščem. To pomeni:  

oddajo zemljišča za opravljanje pristaniške dejavnosti, privabljanje gospodarskih 

subjektov v pristanišče, pobiranje pristaniških taks in skrb za: varnost plovbe, upravljanje 

in vodenje pristajanja ladij.
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5.4.2 Pristanišče in pristaniška oblast Rotterdam

Leta 1932 je mesto Rotterdam ustanovilo mestno pristaniško upravo za pristanišče 

Rotterdam (Rotterdam Municipality Port Management - RmPm). mestna pristaniška 

uprava je bila del mestne uprave mesta Rotterdam. Ta uprava je bila odgovorna za 

vodenje in razvoj pristanišča Rotterdam. Od takrat dalje se je rotterdamsko pristanišče 

razvilo v enega največjih in najbolje razvitih industrijskih pristanišč ob Atlantiku. 

mednarodna konkurenca med podjetji in pristanišči in vplivi nacionalne nizozemske 

vlade ter EU so zelo izrazito vplivali na delovanje pristanišča Rotterdam. Nova regulativa 

glede zagotavljanja konkurenčnosti pristanišč, investiranje v pristaniško zaledje kot del 

razvojne strategije pristanišča zahteva, da RmPm opravljala vlogo pristaniške oblasti. 

V teh primerih ima hkrati več ali manj zelo aktivno vlogo kot telo, ki olajšuje izvedbo 

pristaniških dejavnosti. Dostikrat pa pristaniška oblast nastopa tudi kot partner. Zaradi 

vseh navedenih sprememb v načinu upravljanja in gospodarjenja je prišlo do odločitve, 

da z letom 2004 RPmR postane javna gospodarska družba (government corporation) z 

imenom havenbedrijf Rotterdam N.V. Struktura pristaniške oblasti je naslednja: podžupan 

mesta Rotterdam je komisar za pristanišče in gospodarske zadeve (Commissioner for 

Port and Economic Affairs), mesto Rotterdam je 100% lastnik delnic te družbe. Tako 

preoblikovanje pristaniške oblasti so sprejeli zato, ker je rotterdamski mestni svet menil, 

da bo tako preoblikovana pristaniška uprava na zelo dolgi rok bolj konkurenčna.

Pravno je pristaniška oblast javna gospodarska družba (government corporation), za 

katero pa velja civilno pravo v nasprotju s predhodno ureditvijo pristaniške oblasti, 

ki je bila del služb mestne občine Rotterdam. Kot javna gospodarska družba lahko  

pristaniška oblast deluje in sodeluje bolj komercialno in ima večjo pogajalsko moč. Taka 

pravna ureditev pristaniške oblasti ima pozitivne učinke tudi na ožjo in širšo okolico ter 

regijo. cilji in naloge nove pristaniške oblasti so enaki kot so bile v RmPm. Organizacija 

pristaniške oblasti v obliki javne gospodarske družbe ima več različnih možnosti, da 

doseže enake cilje in naloge. Javni interes, kot je skrb za varnost, varovanje okolja, je 

zagotovljena v enaki meri kot v RmPm. Tudi v novi organizaciji je pristaniška oblast 

izvajalska organizacija, ki sama ne oblikuje politik na strokovnih področjih, kot je 

prostorsko planiranje in coniranje prostora in varstvo okolja. Naloga mestnega sveta je 

izdajanje predpisov in sprejemanje planov prostorskega coniranja za razvoj pristanišča 

Rotterdam. Pomorske odgovornosti, pilotažo bodo izvajali piloti, ki jih bo najelo novo 

javno podjetje in ne več mestna občina.
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Z vidika podjetnikov, ki so sestavni del pristaniške mreže, ni bilo sprememb s 

preoblikovanjem pristaniške oblasti v javno gospodarsko družbo. Za podjetja, ki imajo 

podpisane dolgoročne najemne pogodbe, tudi ni sprememb, saj je mesto Rotterdam še 

vedno lastnik vse pristaniške zemlje in vodnega telesa. Državna gospodarska družba je 

dobila v dolgoročni najem zemljišče, kjer se odvija pristaniška dejavnost - pristanišče. 

V primerih, ko je bilo zemljišče oddano v dolgoročni najem drugim gospodarskim 

subjektom, ima nova pristaniška oblast nalogo, da te pogodbe prinašajo enake  

ekonomske učinke, kot je bilo predhodno predvideno. Vse podpisane pogodbe s 

ponudniki storitev preidejo v pristojnost nove pristaniške oblasti na enak način, kot da 

bi RmPm še vedno obstajala. mesto je predalo vse pravice, ki izvirajo iz pogodb novi 

pristaniškio oblasti. Vsi zaposleni z vsemi svojimi nalogami so prešli v novo pristaniško 

oblast. Iz statusa javnih uslužbencev so prešli na civilno pravne pogodbe o zaposlitvi. 

Poleg nove državne gospodarske družbe je rotterdamski mestni svet ustanovil razvojno 

podjetje z imenom mestno pristanišče Rotterdam (Development corporation “city 

Ports Rotterdam”), ki skrbi za pristaniške prostore, ki lokacijsko segajo v mestno regijo 

Rotterdam. To razvojno podjetje skrbi za vizijo in  načrtuje razvoj, usmerja in določa 

spremembe v obratovanju in vzdrževanju mestnih pristaniških naprav. mestni svet 

predvideva, da bo s tako vrsto pristaniške oblasti sprostil več nabrežij v mestnem središču 

za druge rabe. Tako so pridobljene nove lokacije za urbani razvoj mesta in višjo kvaliteto 

bivanja v mestu. Iz tega opisa sledi, da z vpeljavo nove oblike pristaniških oblasti ni bilo 

kakih velikih sprememb za subjekte v pristaniškem sistemu oziroma pristaniški mreži 

(Port of Rotterdam, spletna stran)

5.5 Poljska

Na Poljskem imajo trinajst pristanišč, od teh je osem komercialnih. Tri pristanišča so 

nacionalnega pomena z vsestransko ponudbo: Gdansk, Gdynia in Szczecin.

5.5.1 Zakonodajni okviri za pristanišča

Zakon o pomorskih pristaniščih in lukah iz leta 1996 (Act on Seaports and Harbours) 

ureja delovanje pristanišč in je osnova za oblikovanje razvojnih politik pristanišč.  

Ta akt poudarja javni značaj pristanišč in določa preglednosti razmerja med  

pristaniškimi oblastmi in poljsko vlado. Ta zakon je bil dopolnjen leta 2002 z dodatnimi 

pravili o transparentnosti razmerij med subjekti pristaniške oblasti in s pravili o 

pristaniških pristojbinah. 
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5.5.2 Pristanišče in pristaniška oblast Gdansk

Politična transformacija se je na Poljskem začela leta 1989. Opustili so centralno-plansko 

gospodarstvo in zato so tudi pristanišča prestrukturirali v komercialna pristanišča, ki 

so postala delniške družbe (joint-stock company), država pa je njihova edina lastnica. 

Pristaniška oblast SA Gdansk je bila ustanovljena leta 1998 na osnovi Zakona o pomorskih 

pristaniščih in lukah iz leta 1996. Lastniki so država - ministrstvo za zakladništvo (State 

Treasury), občina Gdansk in posamezni izbrani uslužbenci pristanišča.

Naloge pristaniške oblasti Gdansk SA so:

•upravljanje z zemljišči in pristaniško infrastrukturo;

•načrtovanje, programiranje in napovedovanje razvoja pristanišča;

•izgradnja, razvoj, izboljšave in graditev pristaniške infrastrukture;

•pridobivanje zemljišč za razvoj pristaniških dejavnosti;

•skrb za zbiranje in recikliranje odpadkov iz ladij, ki so v pristanišču oziroma v pristaniških 

vodah. Servisne dejavnosti v pristanišču so oddane v najem in izvajanje zasebnim 

podjetjem. (Pristanišče GDANSK, spletna stran) 

Pristaniška oblast  Gdansk je tipa “Landlord” po pismeni izjavi predsednika uprave 

(Andrzej Kasprzak).

5.6 Združeno kraljestvo

Združeno kraljestvo je bilo zgodovinsko gledano, in je še vedno, pomorska velesila, ki 

ima približno 1000 pristanišč in pristaniških terminalov. Od tega jih je 650 ustanovljenih 

z zakonom, ostala pa so komercialna pristanišča. Zgodovinsko gledano, je sprva imela 

britanska vlada intervencionistični pristop do pristaniške dejavnosti (industrije). Leta 

1964 je ustanovila Nacionalni pristaniški svet (National Ports Council) z namenom, da 

bi preko njega usmerjala in nadzorovala in racionalizirala večje investicije v to panogo 

gospodarstva. V tem času so pristanišča lahko najela posojila pri vladi na osnovi zakona 

o lukah (Harbour Act, 1964). Vlada se je v 80-tih letih odločila za ukinitev Nacionalnega  

pristaniškega sveta in s tem za deregulacijo in privatizacijo pristaniškega sektorja. V 

Združenem kraljestvu je za pomorski promet pristojno ministrstvo za promet, To skrbi 

za državno- nacionalno raven. Z deregulacijo vlade v devetdesetih letih, so prešli na 

urejanje politik določenih sektorjev z uradnimi publikacijami, ki imajo veljavnost od 

pet  do deset let in so neke vrste “nacionalnimi programi” Leta 2000 je izšla uradna  

publikacija o politikah sodobnih pristanišč z namenom, da so komercialno uspešna, 
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varna in okolju prijazna. Vsebuje tudi navodila za varovanje okolja. Ta dokument ima 

tudi desetletni plan razvoja pristanišč, ki so sestavni del transportnega sistema (Modern 

Ports: a UK Policy, 2000). Britanska vlada razvija ta sektor tako, da olajša partnerstva 

in delovanje podjetništva v tem sektorju in načeloma sama ne investira v pristaniške 

dejavnosti. Podpora vlade trajnostnemu razvoju pristanišč konkretno pomeni, da vlada 

pomaga v procesu pridobivanja prostorskih dovoljenj za širitve pristanišč in vzpodbuja 

privatni sektor, da investira v to dejavnost, ne daje pa finančne podpore. Na regionalni 

ravni so v ta proces vključeni mestni sveti oziroma regije (District Councils), na lokalni 

ravni pa lokalne oblasti (Local Authorities). 

5.6.1 Zakonodajni okviri za pristanišča

Zakonodajno osnovo predstavljajo posamezni zakoni in nacionalni plani. Zakon o 

ustanovitvi luk in številne dopolnitve tega zakona, ki jih je sprejel parlament posamično 

od leta 1847, Luški zakon (Harbour Act, 1964), nato Zakon o pilotaži (Pilotage Act, 1987), 

Pristaniški zakon (Ports Act,1991) in plan modern Ports (2000), ki je nacionalni program 

razvoja pristanišč.

Vrste pristanišč:

•last družbe oziroma privatna pristanišča (Company Owned or Privatised Ports);

•pristanišča, ki jih upravljajo zaupniki/fundacije (Trust Ports);

•občinska pristanišča (Municipal Ports).

Privatna pristanišča, ki so v lasti gospodarske družbe, so odgovorna direktno delničarjem 

te družbe. Pristanišča, ki jih upravljajo zaupniki/fundacije pa delničarjem, ki sestavljajo 

fundacijo. Občinska pristanišča so odgovorna lokalni skupnosti, ki jo zastopa svet 

lokalne skupnosti. 

Poleg tega obstajajo še štiri mala pristanišča v lasti Britanske uprave vodnih poti (British 

Waterways Board), ki je še edini preostanek državnega sektorja pomorstva.

Naloge pristaniških oblasti v Združenem kraljestvu so določene posamično za vsako 

pristanišče posebej z zakonskim aktom o tem pristanišču. Za vse pristaniške oblasti pa 

večinoma veljajo naslednje naloge, in sicer, da:

•zagotovijo in vzdrževanje pristaniške infrastrukture;

•zagotovijo varno navigacijo znotraj pristaniških voda s tem, da vzdržujejo osvetljevanje, 

svetlobno označevanje, boje, odstranjujejo plavajoče predmete na vodi ter vzdržujejo 

primerno globino v pristajalnih kanalih;
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•regulirajo premik in pristajanje ladij v luki;

•zagotovijo pilotažo za ladje in druge usluge ladjam, ki so nujne za varno pristajanje v luki;

•poleg EU direktiv se ravnajo tudi po nacionalnih predpisih in koordinirajo razvoj z 

regijo in mestnimi občinami ter lokalnimi skupnostmi;

•pristanišča morajo slediti načelom trajnostnega razvoja in varovanja okolja;

•zagotavljati morajo prost dostop do površin za katere velja “pravica do dostopa”10;

•so stranka v postopku v vsem, kar zadeva razvoj, širitev, vzdrževanje, delovanje 

pristanišča. 

5.6.2 Pristanišče in pristaniška oblast London 

Za pristanišče London je bil prvi zakon sprejet že leta 1908 (Port of London Act, 1908), ki je 

določal upravljanje, varovanje in razvijanje pristanišča. Zakon je bil večkrat dopolnjen, sedaj 

veljavni zakon izvira iz leta 1968 in je bil dopolnjen leta 2003. Vsebinsko zakon določa:

•pravila za oblikovanje pristaniške oblasti,

•naloge in pravno moč pristaniške oblasti, družb in razmerje med družbami(podjetji) 

in pristaniško oblastjo;

•financiranje in finančno poslovanje pristaniške oblasti;

•varovanje rečnega dna in vodnega telesa reka Temze, saj se pristanišče razteza na 150 km 

dolžine. pristaniška oblast varuje in upravlja z zemljišči v poplavnem območju-pasu; 

•Pristaniška oblast ima tudi zakonodajna pooblastila, s katerimi ureja aktivnosti in 

razmere v porečju reke Temze (izdaja podzakonske akte -.River Byelaws). 

Pristaniška oblast je razdeljena po področjih, ki jih upravlja. Njena naloga je koordinirati 

veliko število zasebnih podjetij in družb, ki so gospodarski subjekti pristaniške dejavnosti. 

Londonska pristaniška oblast daje velik pomen skrbi za varovanje okolja in narave. Zelo 

pomemben je tudi oddelek za bodoči razvoj, ki mora usklajevati prostorske načrte z več 

kot 30 lokalnimi skupnostmi, tremi regionalnimi oblastmi (Grater London Authority, 

Kent County Council in Essex County Council) ter ministrstvom za promet. 

Najpomembnejša naloga pristanišča je visoka konkurenčnost, velika prilagodljivost  

ponudbe. Londonska pristaniška oblast opravlja vse naloge, ki so naštete v odstavku, ki 

govori o zakonodajnih osnovah pristanišč (Statutory Responsibilities for the River Thames, 

2004:2-3).  

10   Right to access - pravica do dostopa do vseh javnih površin. med te sodijo rečni bregovi, obala in nacionalni parki, 

ne glede na lastništvo zemljišča. 
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Kot ločen del upravljanja bomo na kratko opisali “okoljsko upravljanje” pristaniške 

oblasti London (Pristanišče London, spletna stran).

Londonska pristaniška oblast daje velik pomen varovanju okolja, zato je v pristanišču 

vzpostavljeno merjenje okoljskih indikatorjev, ker pristanišče izpolnjuje pogoje za 

mednarodni okolje-varstveni standard ISO 14001. Londonska pristaniška oblast je 

povezana v projekte Evropske organizacije pomorskih pristanišč- ESPO (European Sea 

Port Organisation).

Londonska pristaniška oblast ima upravne naloge, ki izvirajo iz Zakona o varovanju 

reke Temze (Statutory Responsibility for River Thems, 1908), zakona o varstvu okolja 

1964, okvirne vodne direktive, ki jo je Anglija leta 2003 prenesla med svoje predpise z 

naslovom: vodno okolje (Water Environment) in iz predpisa o kvaliteti površinskih vod 

ter nevarne snovi s klasifikacijo, 1998. Poleg tega pa tudi direktive o varovanju habitatov, 

školjčišč, Zakon o varovanju narave, (Nature Conservation Act, 1946, 1964, 2003) in  

Zakon o podeželju in pravici do dostopa (Countryside and Rights of Way Act, 2000).

Pristaniška oblast London je primer organizacije, ki koordinira vrsto zasebnih podjetij, 

skrbi za javne razpise, dodeljuje koncesije ter izvaja naloge varovanja rečnega dna. Poleg 

tega ureja in planira razvoj pristanišča in pristaniških dejavnosti. V tem pristanišču je 

skoraj vse privatizirano, razen vodnega telesa, pravice do dostopa do vodnih teles, vendar 

natančno in inovativno koordinirano.

5.7 Hrvaška

hrvaška ima pet pomembnih trgovskih pristanišč, ki so hkrati potniška, tovorna in celo 

petro-kemična. hrvaška najpomembnejša pristanišča so: Reka, Zadar, Split, Ploče in  

Dubrovnik, ki je prvenstveno potniško pristanišče in marina. hrvaške pristaniške oblasti 

so povezane v hrvaško zvezo pristaniških oblasti.

5.7.1 Zakonodajni okviri za pristanišča

V letu 2004 je Vlada Republike hrvaške sprejela vrsto predpisov, ki izvirajo iz Zakonika 

o pomorstvu in pomorskih pristaniščih. Sprejela je Uredbo o podeljevanju pomorskega 

področja in Uredbo o postopku za zamejitev pomorskega področja. V pripravi je vrsta 

dopolnitev pomorskega zakonika, ki so nujna za harmonizacijo hrvaške zakonodaje z 

EU zakonodajo.
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5.7.2 Pristaniška oblast

hrvaške pristaniške oblasti so neprofitne pravne osebe, ki jih je ustanovila vlada.  

V zgoraj navedenih dveh vladnih uredbah je določeno prostorsko območje, nad katerim 

ima oblast pristaniška oblast, in aktivnosti ter infrastruktura in superstrukture za katere 

razpišejo koncesijski razpis in podelijo koncesijo.

 Naloge pristaniške oblasti so:

•pospeševanje gradnje, vzdrževanje, varovanje in izboljševanje pristaniških zemljišč;

•pospeševanje gradnje, vzdrževanje, varovanje in izboljševanje pristaniške infrastrukture 

in superstrukture;

•zagotavljanje varnosti navigacije in nemoten potek pristaniškega transporta;

•zagotavljati izvajanje javne službe;

•planiranje, usmerjanje. nadziranje družb, ki izvajajo ekonomske aktivnosti v 

pristanišču;

•upravlja s prosto cono.

Vladna uredba tudi določa, da se ves dobiček, ki ga ustvari pristaniška oblast vrača v 

izgradnjo infrastrukture in superstrukture pristanišča.

 Iz tega opisa lahko razvrstimo hrvaška pristanišča v tip “Tool Port” .

VI. ZAKLJUČEK

Iz raziskovalne naloge je razvidno, da iz različnih razlogov (zgodovinskih, družbeno-

ekonomskih, finančnih in tudi političnih) na svetovnem in evropskem nivoju obstajajo 

različne oblike organiziranosti pristanišč. Prevladuje delitev pristojnosti med javnim in 

zasebnim sektorjem, ki pa je lahko dokaj različna. Eden od načinov prikaza te delitve so 

štirje prikazani modeli organizacije pristanišč, praktične rešitve pa so še bolj raznolike.

Vsa pristanišča morajo imeti neko obliko pristaniške oblasti. Nekatere pristojnosti 

pristaniških oblasti so skupne vsem, v nekaterih pa se med seboj ločijo. Značilno je 

prepletanje državnih in komercialnih pristojnosti teh institucij. Tudi statusno so  

pristaniške oblasti lahko zelo različnih oblik. Zato stroka tudi ni enotna pri definiciji 

pristaniške oblasti oziroma pristaniške uprave. Prevladuje širša definicija in njena razlaga, 

ki smo ji tudi sledili; ožjo definicijo klasične pristaniške uprave kot podaljšane roke 

države pa je bilo v razpoložljivi literaturi možno le zaznati, ni pa bila nikjer definirana 

ali prikazana. 
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Iz razgovorov s posameznimi predstavniki pristaniških oblasti tudi izhaja, da  

večina teh teži k varianti “Landlord” pristaniške oblasti. Vsi pa so poudarjali, da je  

izredno pomembno, da je pristaniška oblast samostojna in pogajalsko močna, da lahko 

razmerja in interese med javnim in zasebnim sektorjem vodi v korist obeh. Izjemnega 

pomena je prav opravljanje javne funkcije in s tem tudi javnega interesa, ki jo opravlja 

pristaniška oblast za državo. 

cilj pristaniške oblasti je okrepiti položaj svojega pristanišča, zato spodbuja inovativne 

gospodarske aktivnosti v neposrednem sodelovanju s partnerji v pristaniškem sistemu 

in okolju. Naloga pristaniške oblasti je tudi uresničevanje pogojev trajnostnega 

gospodarskega razvoja in življenja ter varovanje okolja. Slednje naloge upoštevajo in 

inovativno izvajajo prav vse prikazane pristaniške oblasti - izvajajo naloge”trajnostnega 

upravljanja in vodenja” svojih pristanišč. 
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FINANČNe SPOdBUde PRI RABI OBNOVLJIVIH VIROV 

eNeRgIJe V dRŽAVAH ČLANICAH eU*

I. UVOD

Gospodarski razvoj v svetu zahteva stalno povečanje potrošnje energije. Tako od leta 

1970 porast svetovnega GDP za 1% pomeni v povprečju tudi 0,64% povečanje porabe 

energije. Struktura svetovne porabe energije po virih je naslednja: nafta 40%, zemeljski 

plin 22,5%, premog 23,3%, hidroenergija 7,0%, nuklearna energija 6,5%, biomasa in druge 

oblike energije 0,7% (Wikipedia). 

Povečevanje količine porabljene energije po eni strani povečuje gospodarsko rast in 

življenjski standard, hkrati pa ima zaradi obremenjevanja okolja tudi negativne posledice. 

Negativne vplive na okolje zaradi izrabe energije se lahko omeji: s pomočjo novih, okolju 

prijaznejših tehnologij, varčevanjem z energijo, s povečanjem energetske učinkovitosti 

in tudi s povečevanjem deleža proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije.

Negativni vpliv energetskega sektorja na okolje se kaže predvsem v izčrpavanju  

naravnega bogastva, emisiji škodljivih snovi in izpostavljanju okolja različnim drugim 

nevarnostim (jedrska tehnologija). Ta spoznanja in dejstvo, da so zaloge primarnih 

virov (fosilnih goriv) omejene, sposobnost obnovitve okolja pa ogrožena, so prisilila 

mednarodno skupnost, da je že pred leti - s sprejetjem številnih priporočil, ukrepov, 

smernic ter pomembnih konvencij in sporazumov za varstvo okolja - postavila 

temelje današnjega razvoja energetike po vsem svetu. V ta sklop sodijo tudi pobude za 

pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije, povečevanje energetske učinkovitosti in za  

zmanjševanje drugih obremenitev okolja.

Obnovljivi viri energije kljub svojim okoljskim prednostim cenovno težko konkurirajo 

t.i. konvencionalnim virom energije. Stroški izrabe konvencionalnih virov (pogosto) 

ne vključujejo t.i. negativnih eksternih stroškov, poleg tega pa tudi konvencionalne 

vire energije države pogosto subvencionirajo. Zato ni za pričakovati, da bi lahko tržni 

mehanizem sam po sebi poskrbel za uspešen razvoj obnovljive energije (Lah, 2003: 1).

* Mag. Zobavnik Igor; pripravljeno 13.10.2005, objavljeno 14.10.2005
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“Finančne intervencije države so v energetskem sektorju običajne. S pomočjo subvencij 

vlade povečujejo zanesljivost oskrbe, zmanjšujejo onesnaževanje zraka in emisije 

toplogrednih plinov, krepijo konkurenčnost, skrbijo za socialne koristi in ščitijo delovna 

mesta” (Evropska agencija za okolje).

Razvoj energetske politike EU temelji na treh stebrih: dolgoročni zanesljivi oskrbi z 

energijo (energetska neodvisnost), liberalizaciji energetskega trga (konkurenčnost) 

in na varovanju okolja. Gre za tri različne cilje, ki si med seboj nasprotujejo in se tudi 

dopolnjujejo (Lah, 2003: 3).

Državni ukrepi za uspešno spodbujanje obnovljivih virov energije morajo obsegati 

dolgoročno zasnovano energetsko politiko za promocijo obnovljivih virov energije; 

finančno podporo in dostopnost do energetskega (električnega) omrežja za obnovljive 

vire energije. V raziskovalni nalogi je prikazana struktura in primerjava finančnih 

spodbud za proizvodnjo in rabo obnovljivih virov energije iz naslednjih virov: biomase, 

vetra, sonca in geotermalne energije.

Najprej so opredeljeni nekateri pojmi, potem podporni ukrepi obnovljivih virov energije 

na splošno in prikaz posameznih podpornih ukrepov obnovljivih virov energije v 15 

starih članicah EU. Posebej so podrobneje prikazane ureditve v Avstriji, Nemčiji, Italiji 

in na Švedskem. Po državah smo pripravili pregled le za tiste obnovljive vire energije, ki 

jih je želel naročnik. Pri tem smo uporabili kot vir gradivo Evropske komisije in spletno 

stran organizacije IEA.

II. OPREDELITEV NEKATERIH POJMOV

2.1 Energetika 

Energetika je področje človekovih dejavnosti, ki obsega pridobivanje, pretvarjanje, 

trgovanje, prenos, dobavo in rabo energije, razen energije, ki jo človek zajema in uporablja 

v obliki hrane zase ali za druga živa bitja. Delež energetike med vsemi dejavnostmi je 

v predindustrijskih družbah do 25%, v klasičnih industrijskih družbah je (bil) od 10 do 

20%, v modernih, postindustrijskih družbah pa je celo manj kot pet odstotkov, merjeno 

z deležem vseh proizvodnih stroškov. 
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Energetika je posebna strokovna in gospodarska dejavnost. S pojmom energetsko 

gospodarstvo zajemamo pridobitne ali javne storitvene dejavnosti s področja energetike. 

Energetska politika je ena izmed materialnih politik države, podobno kot sta kmetijska in 

prometna politika. Statistična klasifikacija energetskih dejavnosti je ozka, sicer pa včasih 

štejemo v energetiko tudi področja izdelave opreme za energetske procese, strokovne 

storitve in raziskave. Raba energije je smiselno energetska dejavnost, upoštevamo pa 

predvsem tiste procese rabe energije, pri katerih je delež energije znaten v primerjavi z 

drugimi vložki (povzeto po Slovenski e-forum, spletna stran).

2.2 Fosilna goriva 

fosilna ali mineralna goriva so goriva, ki vsebujejo ogljikovodike. med takšna goriva 

spadajo premog, nafta in zemeljski plin. majhno količino ogljikovodikovih goriv 

predstavljajo biogoriva, ki so pridobljena iz atmosferskega ogljikovega dioksida in tako 

ne povečujejo količine tega plina v ozračju.

Izgorevanje fosilnih goriv je največji vir emisij ogljikovega dioksida, ki je eden izmed 

toplogrednih plinov. Tudi fosilna goriva so teoretično obnovljiva na dolgi rok, a se 

izčrpavajo po stopnjah, ki predvidoma pomenijo izčrpanje teh virov v relativno bližnji 

prihodnosti (Wikipedia).

2.3 Alternativni (obnovljivi) viri energije

Alternativni (pogosto se uporablja tudi izraz - obnovljivi)1 viri energije so - v nasprotju s 

1  Izraz “alternativni” se načeloma nanaša na nekaj, kar je nasprotje od večinskega in uveljavljenega. Na spletnih straneh 

smo našli podobne definicije tega pojma:

- alternativna energija je energija, ki ni tako množično uporabljena in je običajno okolju prijazna, kot je sončna energija 

ali energija vetra (v nasprotju s fosilnimi gorivi),

- alternativna energija se nanaša na energetske vire, ki ne temeljijo na izgorevanju fosilnih goriv ali delitvi atomov, npr. 

solarna energija, vetrna energija in hidro energija,

- alternativna energija je energija, ki se jo pridobiva iz virov, ki ne izčrpajo naravnih virov ali škodujejo okolju.

V nalogi bomo uporabljali izraz obnovljivi viri energije (OVE) ali obnovljiva energija (OE). 

Tudi bolj uveljavljena klasifikacija virov energije v obnovljive in neobnovljive pa ni popolnoma neproblematična. 

Geotermalna in hidro energija se uvrščata med obnovljive vire, čeprav se termalni viri navsezadnje ohladijo, jezovi 

hidroelektrarn pa se napolnijo z muljem, katerega odstranitev je lahko zelo draga. Ta argument se lahko zanika z 

utemeljevanjem, da energetski potencial v navedenih primerih ostaja in je potrebna le nova lokacija proizvodnje 

energije. Nuklearna energija se ne uvršča med obnovljive, toda količina urana se lahko obnavlja iz podzemnih virov. 

fosilna goriva so lahko omejena, a ogljikovodike se lahko pridobiva tudi na drugačne načine (Wikipedia).
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fosilnimi gorivi - vir energije, ki obstaja kot posledica stalnih naravnih procesov, kot so 

sončna svetloba, veter, tekoča voda, biološki procesi in geotermalni toplotni tokovi.

Večina obnovljivih oblik energije (izjema sta geotermalna energija in deloma energija, 

ki izvira iz plimovanja) v končni fazi izvira od sonca. Nekatere oblike te energije, kot 

so padavine in vetrna energija, se štejejo med kratkoročno shranjene oblike sončne 

energije, medtem ko se v biomasi akumulira sončna energija od nekaj mesecev (slama) 

do več let (les). Uporaba obnovljivega vira s strani živih bitij (rastlin, živali in ljudi) trajno 

takšnega vira energije ne izčrpa. 

Obnovljivi viri energije se lahko uporabljajo neposredno ali pa za ustvarjanje bolj 

primernih oblik energije. Primeri neposredne uporabe so solarne peči, geotermalno 

ogrevanje in vodni ali vetrni mlini oziroma veternice. Posredna uporaba obnovljivih 

virov energije zahteva pretvorbo le-teh - npr. v električno energijo prek vetrnih turbin 

ali fotocelic, ali pa se morajo iz teh virov proizvajati goriva (npr. alkohol ali biodizel iz 

biomase) (Wikipedia).

2.4 Biomasa

S fotosintezo rastlin se sončna energija neposredno ali posredno pretvarja v biomaso, 

ki vključuje kopenske in vodne rastline, različne kmetijske in industrijske ostanke, 

predelovalne odpadke, odpadne vode in tudi živalske odpadke. K biomasi bi lahko prišteli 

tudi komunalne odpadke. Bistveni vir energije je ogljik, vezan na obnovljivo osnovo v 

procesu fotosinteze, ki je naravni kemični proces za shranjevanje sončne energije. 

Izmed obnovljivih virov energije je pretvorba energije iz biomase tehnično, ekonomsko 

in socialno najbolj raznovrstna. Energetski viri so glede na razpoložljivost in na njihove 

fizične ter kemične lastnosti zelo različni. Biomasa je običajno dokaj voluminozna in je 

zato relativno draga za prevoz. Tako ima biomasa iz ekonomskih razlogov fizično omejen 

krog zbiranja, kar omejuje tudi prostor, kjer je lahko uporabljena. Njeno izkoriščanje 

vključuje: upravljanje z viri obnovljivih virov energije (zemljo, vodo in hranili), razvoj 

tehnologije, njen transfer, zavest o možnostih njene izrabe in prilagoditev njene uporabe 

družbenemu in političnemu okolju. Vire biomase, uporabljene v energetske namene, 

običajno delimo v tri skupine: (1) lesni viri (2) kmetijski ostanki in živalski odpadki ter 

(3) energetski pridelki.



370

Temeljna razlika v uporabi biomase obstaja med pretvorbo odpadkov in ostankov ter med 

pridelovanjem rastlin v energetske namene. Za pretvorbo biomase v energijo so najprimernejši 

kmetijski in gozdni ostanki (Slovenski e-forum, spletna stran).

2.5 Sončna energija

Sončno energijo lahko izkoriščamo na tri načine:

•s solarnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov - pasivna izraba. Pomeni 

rabo primernih gradbenih elementov (okna, sončne stene, stekleniki ipd.) za ogrevanje 

stavb, osvetljevanje in prezračevanje prostorov, 

•s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov - aktivna izraba. 

Pomeni rabo sončnih kolektorjev, v katerih se segreje voda za pripravo tople vode ali 

za ogrevanje prostorov in/ali segrejevanje zraka za ogrevanje prostorov,

•s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije - fotovoltaika. Gre za pretvorbo 

sončne energije neposredno v električno energijo. Proces pretvorbe je čist in zanesljiv 

ter potrebuje le svetlobo kot edini vir energije.

Prednosti izkoriščanja sončne energije so naslednje: proizvodnja električne energije iz 

fotovoltaičnih sistemov je okolju prijazna, izkoriščanje sončne energije ne onesnažuje 

okolja, proizvodnja in poraba sta lahko locirani na istem mestu, fotovoltaika omogoča 

tudi oskrbo z električno energijo na oddaljenih in odročnih območjih.

Slabosti izkoriščanja sončne energije so: težave pri izkoriščanju sončne energije zaradi 

različnega sončnega obsevanja posameznih lokacij, električna energija, pridobljena 

iz sončne energije, pa je tudi veliko dražja od električne energije proizvedene iz 

tradicionalnih virov (ministrstvo za okolje in prostor, spletna stran).

2.6 Vetrna energija

Veter (gibanje zraka) nastaja zaradi temperaturnih razlik v zraku, ki so posledica sončne 

energije. Vetrna energija je kinetična energija in jo lahko uporabljamo za proizvodnjo 

električne energije s pomočjo mlinov na veter oziroma vetrnih turbin. V zadnjih letih so se 

uveljavile predvsem vetrnice z vodoravno osjo vrtenja (najpogosteje s trilistnimi rotorji).

Prednosti vetrnic so: čistost pridobljene energije (brez odpadkov ali nevarnih kemičnih 

snovi), hitra gradnja, odpiranje novih delovnih mest, možnosti za pospeševanje razvoja 

turizma, gospodarski razvoj regije in nizki stroški obratovanja.
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Razlogi proti postavitvi vetrnic so: nizke povprečne hitrosti vetra, nestalen veter, vetrnice 

motijo krajinsko podobo, nevarnost za ptice (zaradi možnih trkov z rotorji ter zaradi 

zmanjšanja njihovega življenjskega prostora), vrteči se rotorji lahko povzročijo razpršitev 

elektromagnetnih signalov ter poslabšanje televizijskega sprejema. 

Vetrne elektrarne sestavljajo skupine vetrnic, ki so postavljene ena blizu druge. Postavitev 

vetrnic na morju (angl. off-shore) ima določene prednosti pred postavitvijo vetrnic na 

kopnem (angl. on shore) (Slovenski e-forum, spletna stran).

2.7 Geotemalna energija

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo 

jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem 

vročih kamenin. 

Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo 

visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura 

vode nad 150°c in jih izrabljamo za proizvodnjo električne energije, pri drugih pa je 

temperatura vode nižja od 150°c in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje (ministrstvo 

za okolje in prostor, spletna stran).

2.8 Kjotski protokol

Kjotski protokol je mednarodni sporazum za zmanjšanje emisije šestih toplogrednih plinov, 

ki vpijajo toplotno sevanje zemeljske površine: ogljikovega dioksida (cO2), metana (ch4), 

didušikovega oksida (N2O), fluoriranih ogljikovodikov (hfc), perfluoriranih ogljikovodikov 

(Pfc) in žveplovega heksafluorida (Sf6). Brez teh plinov ne bi bilo življenja na Zemlji, saj bi se 

toplota razpršila v vesolje. Protokol je sprejelo 141 držav, da bi zaustavile segrevanje ozračja. 

Protokol je začel veljati 16. februarja 2005 z rusko ratifikacijo. Emisije držav, ki so sporazum 

ratificirale, predstavljajo 61% globalnih emisij toplogrednih plinov. Obdobje 2008-2012 je 

bilo določeno kot prvo ciljno obdobje, v katerem bodo države, ki so protokol ratificirale, 

skušale emisije zmanjšati za najmanj pet odstotkov v primerjavi z letom 1990. Če ta cilj 

primerjamo s količino emisij, ki bi jih pričakovali za leto 2010 brez uresničevanja ciljev 

protokola, pomeni to pravzaprav 29% znižanje emisij toplogrednih plinov.

EU proizvaja okoli 21% vseh emisij toplogrednih plinov. Zavezala se je, da jih bo v 
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povprečju zmanjšala za osem odstotkov glede na leto 1990. Države članice, ki cilja ne 

bodo dosegle, bodo morale plačati globo – leta 2005 bodo tako za vsako tono prevelike 

emisije cO2 morale plačati 40 €.

Zaradi pospešenega razvoja so se v zadnjih desetletjih emisije teh plinov izrazito povečale. 

Nastajajo namreč z izgorevanjem fosilnih goriv, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki, 

kot izpušni plini prevoznih sredstev in pri industrijskih procesih. Učinek tople grede se 

je zato povečal, kar je privedlo do segrevanja ozračja. Segrevanje ozračja je povzročilo  

spremembe podnebja, ki se po mnenju strokovnjakov že kažejo (povzeto po Wikipedia).

2.9 Energetska bilanca

Energetska bilanca za določeno obdobje je struktura primarnih virov energije, z  

navedenimi posameznimi primarnimi klasičnimi viri energije (premog, nafta,  

zemeljski plin, jedrska energija) in obnovljivimi viroi energije (Agencija RS za okolje, 

spletna stran).

EU si je za leto 2010 postavila za cilj podvojiti delež obnovljivih virov energije v primarni 

energetski bilanci, kar naj bi predstavljalo 12% delež obnovljivih virov energije v tej bilanci.

2.10 Direktiva o podpori električni energiji, proizvedeni iz ob 
 novljivih virov (direktiva o zeleni elektriki)

Direktiva o podpori električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov (2001/77/Ec) 

je najpomembnejši dokument na področju EU, ki ureja področje obnovljivih virov  

energije2 . Te definira kot nefosilne vire energije: veter, sončni viri, geotermalni viri, 

valovanje, plimovanje, vodni viri, biomasa (biološko razgradljivi deli odpadkov in ostankov 

- rastlinskih in živalskih) v kmetijstvu in iz predelave naravnih odpadkov ter biogorivo.

Direktiva določa zavezujoče nacionalne cilje za posamezne države članice na področju 

potrošnje in proizvodnje obnovljivih virov energije do leta 2010, postavlja temelje 

nacionalnim podpornim shemam ter virom zagotavlja garancije o izvoru. Od držav 

članic zahteva zagotovitev poenostavljenih, transparentnih in nediskriminatornih 

administrativnih postopkov in neoviran dostop obnovljivim virom energije do 

energetskega omrežja.

2  Na nivoju EU obstajajo še druge direktive v zvezi z obnovljivimi viri energije, ki pa so z vidika te naloge, ki se 

osredotoča na nacionalne mehanizme podpore le-tem, manj pomembne.
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Evropska komisija mora do oktobra 2005 ovrednotiti vsak posamezen sistem podpornih 

shem obnovljivih virov energije, s poudarkom na njihovi uspešnosti in stroškovni 

učinkovitosti (Lah, 2003: 18,19).

2.11 Lizbonska strategija

Lizbonska strategija, ki jo je Evropski svet sprejel marca 2000, je Evropski uniji prinesla 

nov strateški cilj, da do leta 2010 postane “najbolj konkurenčno in dinamično ter 

na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki bo uživalo polno zaposlenost ter  

ekonomsko in socialno kohezijo”. Na goeteborškem vrhu leta 2001 je bila strategija dopolnjena 

z usmeritvami na okoljskem področju in doseganjem bolj vzdržnih smernic razvoja.

cilji na področju varstva okolja ozitoma trajnostnega razvoja so:

•sprejem Kjotskega protokola do 2002 in viden napredek pri zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov do 2005,

•proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v obsegu 22 % skupne porabe do 

2010 (SVEZ, spletna stran).

III. PODPORNI UKREPI (FINANČNE SPODBUDE)  
 OBVNOVLJIVIM VIROM ENERGIJE3

Podporni ukrepi za spodbujanje obnovljivih virov energije obstajajo tudi na nivoju EU, 

čeprav so pomembnejši ukrepi v pristojnosti držav članic. Podporne ukrepe na ravni EU 

bodo samo navedeni, nacionalni podporni ukrepi pa bodo podrobneje prikazani.

3.1 Podporni ukrepi na ravni EU

Podpora EU na področju obnovljivih virov energije se osredotoča na splošne razvojne 

ukrepe, kot so regionalna politika, kmetijska politika ter programi raziskav in razvoja. 

Konkretni podporni ukrepi na nivoju EU so naslednji:

•regionalna politika EU (Regionalni razvojni sklad ter Strukturni in kohezijski sklad),

•program EU za promocijo obnovljivim virom energije (Altener II program),

•posredna podpora obnovljivim virom energije z davčnimi ukrepi (direktiva  

2003/96/Ec o obdavčitvi energetskih proizvodov in električne energije, ki državam 

članicam omogoča zmanjšanje stopenj obdavčitve obnovljivih virov energije),

3  Povzeto po Poročilu o podpornih shemah, če ni drugače označeno.
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•podpora raziskavam in razvoju - 6. okvirni program (The sixth framework programme 

of RTD),

•posredna podpora drugim virom, ki pa se uporabljajo za ustvarjanje obnovljivih virov 

energije - npr. kmetijske subvencije za repično seme in drugi projekti za razvoj podeželja.

3.2 Nacionalne podporne sheme

Na področju EU so trenutno uveljavljeni trije različni osnovni sistemi (sheme) podpore 

obnovljivim virom energije: sistem zajamčenih (fiksnih) cen, sistem kvot in sistem  

zelenih certifikatov (Lah, 2003:23).4

Vse države članice podpirajo obnovljivih virov energije še prek drugih podpornih 

instrumentov: pospeševanja raziskav in razvoja, davčnih ukrepov (z zmanjšanjem 

davka in omogočanjem davčnih oprostitev za obnovljivih virov energije ter z dodatnim 

obdavčevanjem konvencionalne energije), subvencioniranja investicij v obnovljivih 

virov energije in s podobnimi podpornimi mehanizmi.

3.2.1 Cenovne podporne sheme

V okviru cenovnih podpornih shem proizvajalci obnovljive energije prejemajo na 

podlagi veljavne zakonodaje neposredno ali posredno podporo za kilovatno uro (kWh) 

dobavljene in prodane energije. Znotraj EU obstajata dva načina neposredne cenovne 

podpore in sicer (1) sistem, ki je osnovan na kvotah (quota-based system) in (2) sistem, 

ki je osnovan na zajamčenih (fiksnih) cenah (fixed-price system) - za slednjega se v 

angleškem jeziku bolj pogosto uporablja naziv feed-in tariffs (“napajanje v tarifah”).

Sistem kvot

Sistem kvot je osnovan na določitvi cene z mehanizmom konkurence med ponudniki 

obnovljive energije za razpoložljivo državno podporo, za katero se odloči posamezna 

članica EU. Pri tem sistemu se uporabljata dva različna mehanizma: (1) ponudbeni načrt 

(tender) (tendering schemes) in (2) zeleno potrdilo (green certificate).

Ponudbeni načrt

Za ta sistem je značilno, da so predvidene količine za proizvodnjo obnovljive energije 

(letno) postavljene na nacionalni ravni. Sistem temelji na javnih ponudbah, ki jih 

4 Nekateri avtorji sistem zelenih certifikatov obravnavajo kot del sistema kvot, tako je tudi ponekod v nadaljevanju 

naloge.
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pripravijo proizvajalci obnovljive energije v okviru predpisanih kvot. Lahko govorimo 

o konkurenčnih ponudbah (tenderjih), pri katerih je v pogajanjih določena najnižja 

odkupna cena. Te pogodbe se sklepajo za daljša časovna obdobja, omejene pa so na 

razmeroma majhne količine obnovljive energije. Glavni namen sistema javnih ponudb 

je zniževanje cene te energije.

Pri mehanizmu ponudbenega načrta država objavi vrsto načrtov (tenderjev) za ponudbo 

obnovljive energije, ki je lahko ponujena lokalnemu podjetju na pogodbeni osnovi in  

pri kateri je cena oblikovana v postopku tenderja. Presežek stroškov, ki nastane pri 

nakupu obnovljivih virov energije, se prenese na končnega porabnika v obliki posebne 

dajatve. Ta sistem je v uporabi na Irskem in po nekaterih podatkih (Green X) v franciji. 

Včasih je bil ta sistem v veljavi tudi v Združenem kraljestvu.

Zeleno potrdilo

Pri drugem mehanizmu (zeleno potrdilo) se energija iz obnovljivih virov energije  

prodaja po tržni ceni. Za financiranje dodatnih stroškov proizvodnje te energije in 

zagotavljanje proizvodnje želene količine obnovljivih virov energije je predpisana 

obveznost porabnikov energije, da od proizvajalcev obnovljive energije kupijo določeno 

količino zelenih potrdil. Porabniki žele kupiti ta potrdila čim ceneje, prodajalci pa jih 

prodati čim dražje. Tako se oblikuje sekundarni trg z zelenimi potrdili. Takšen sistem 

imajo uveljavljen v Belgiji, Združenem kraljestvu in na Švedskem, po novejših podatkih 

(npr. Stezel, foxon in Gross) pa je ta sistem uveljavljen tudi v Italiji in na Nizozemskem.

V sistemu zelenih certifikatov gre za razširitev sistema minimalnih kvot z namenom 

povečati razvojne možnosti obnovljivih virov energije. Sistem temelji na predpisovanju 

količine obnovljive elektrike, ki jo morajo podjetja po zakonu odkupiti. S tem se na 

trgu obnovljive energije ustvari razmeroma visoko povpraševanje, ki je utelešeno v  

potrdilih za obnovljivo energijo. Proizvajalci imajo tako dva vira dohodka. Prvi vir 

predstavlja prodana obnovljiva energija, drugi pa prodaja potrdil, ki jih izdajo za 

proizvedeno obnovljivo energijo. Izkupiček za zelena potrdila je v tem sistemu neke  

vrste nadomestilo za visoke proizvodne stroške obnovljivih virov energije. Namen tega 

sistema je ustvariti poseben tržni segment za obnovljive vire energije, ki je ločen od 

ostalega trga (klasične energije), konkurenca znotraj obnovljivih virov energije pa pri 

tem sistemu ostaja. 

Prednost tega sistema je, da s povečevanjem konkurence in zniževanjem cen povečuje 

učinkovitost investicij v obnovljivih virov energije, spodbuja razvoj inovacij in celoten 

sistem naredi bolj transparenten.
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Pomanjkljivosti tega sistema so, da ima na nacionalni ravni naslednje učinke:

•sistem potrdil naj ne bi zagotovil zadostnih spodbud za rast proizvodnje obnovljivih 

energije,

•ta sistem prinaša veliko tveganje in nizke nagrade za proizvajalce novih tehnologij za 

proizvodnjo obnovljive energije, kar naj bi zmanjševalo inovacije,

•na majhnih trgih naj bi prihajalo do velikih nihanj v ceni potrdil, kar naj bi povečalo 

negotovost med investitorji,

•majhni in decentralizirani proizvajalci obnovljive energije ne bodo uspešno 

konkurirali večjim proizvajalcem.

Sistem naj bi bil neučinkovit tudi na ravni EU, ker naj bi proizvajalcem, ki proizvajajo z 

nizkimi stroški, prinesel izredno velike dobičke, oviral pa bi razvoj proizvodnih enot na 

stroškovno manj ugodnih lokacijah (povzeto po Lah, 2003:31).

Sistem zagotovljenih (fiksnih) cen 

Pri tem sistemu država predpiše odkupne cene obnovljive energije za posamezne vire 

in njihovim proizvajalcem zagotavlja celoten odkup proizvedene obnovljive energije. 

Višina odkupnih cen je odvisna predvsem od višine proizvodnih stroškov za posamezen 

obnovljive vire energije. Glede na to, da je cena v naprej določena, bodo proizvajalci 

povečali kapacitete le, če jim bo uspelo znižati investicijske in proizvodne stroške.  

Ta sistem omogoča učinkovitim proizvajalcem razmeroma velike dobičke in uspešno 

konkuriranje proizvajalcem električne energije iz konvencionalnih virov (Lah, 2003: 24, 25).

Država določi posebno ceno za obnovljivo energijo, ki jo morajo energetske 

družbe (ponavadi distributerji) plačati domačim proizvajalcem obnovljive energije.  

V takšnih sistemih načeloma ni določena nobena kvota ali zgornja meja za proizvodnjo  

obnovljive energije v državi članici. Takšna omejitev ali kvota pa je vendar ustvarjena 

posredno z določenim nivojem cene za obnovljivo energijo. Ta sistem je v veljavi v veliko 

EU državah, kot so Avstrija, ponekod v Belgiji, na Danskem, finskem in Portugalskem, v 

Nemčiji, franciji, Grčiji, Luxembourgu, Nizozemski in Španiji.

Posebna različica sistema zajamčenih cen je mehanizem določanja zajamčene (fiksne) 

premije (fixed-premium mechanism), v skladu s katerim država določi zajamčeno 

premijo ali okoljski bonus, plačljiv nad veljavno ceno električne energije, ki se plačuje 

proizvajalcem obnovljive energije. V primerih, ko se zajamčena cena veže na tržno 

ceno električne energije, bo obstajala relativno majhna razlika med obema različicama 
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(zajamčene cene in zajamčene premije). Obe različici pa morata upoštevati padajoče 

stroške proizvodnje obnovljive energije.

Prednosti sistema zajamčenih cen so:

•da se je dosedaj pokazal kot najbolj učinkovit v razvoju trga obnovljivih virov energije 

in domače industrije ter pri doseganju socialne, ekonomske in varnostne prednosti 

obnovljivih virov energije,

•sistem je fleksibilen, saj je oblikovan tako, da upošteva spremembe v tehnologiji in na 

trgu,

•spodbuja stalen razvoj majhnih in srednje velikih proizvajalcev,

•nizki transakcijski stroški,

•lahko jih je vzdrževati, lahek vstop v sistem (Sawin, 2004: 16).

Slabosti tega sistema:

•tarife se v času ne prilagajajo, potrošniki lahko plačujejo nepotrebno visoko ceno za 

obnovljivio energijo,

•neučinkovitost investicij - uspešni investitorji poberejo presežen dobiček,

•velike stopnje političnega tveganja, saj lahko država kadarkoli ta sistem zamenja s 

katerim drugim,

•slabe konkurenčne vzpodbude med proizvajalci obnovljive energije, saj sistem ne 

ustvarja vzpodbud za zniževanje stroškov na enoto proizvedene elektrike (Lah 2003: 

25, 26, prva alinea po Sawin, 2004: 16).

Sistem naj bi bil neučinkovit tudi na ravni EU zaradi:

•omejevanja trgovanja, saj se ne more pričakovati, da bodo zajamčene cene električne 

energije izplačane tudi proizvajalcem iz drugih držav,

•slabe mednarodne porazdelitve delovne sile, saj ta sistem spodbuja razvoj obnovljivih 

virov energije tudi na področjih, ki niso obdarjena s temi viri (npr. vetrna in sončna 

energija) (Lah, 2003 :26).

3.2.2 Podpore (subvencije) pri investicijah ter pri raziskavah in razvoju

Subvencije pri investicijah ali posojilih za investicije v obnovljive vire energije se dajejo 

v večini držav članic EU. Relativno višji nivo subvencij je v veljavi za pospeševanje 

tehnološkega razvoja tehnologij obnovljivih virov energije, ki še niso ekonomsko 

konkurenčne, kot so npr. strešni sončni fotovoltaični sistemi. Tehnologije, ki so bližje 

tržnim, kot je npr. vetrna energija, sicer tudi prejemajo subvencije, a so te manj izdatne. 
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Države podpirajo skoraj vse oblike obnovljivih virov energije tudi s pomočjo subvencij 

za raziskave in razvoj.

3.2.3 Fiskalne podpore za obnovljive vire energije (davčni ukrepi)

Države članice EU podpirajo obnovljive vire energije tudi z davčnim sistemom in  

davčno politiko. Te podpore imajo lahko različne oblike:

•povračila energetskega davka, kjer ta obstaja. Na Nizozemskem je npr. obnovljiva 

energija oproščena tega davka, na finskem se ta davek vrača proizvajalcem obnovljive 

energije, na Danskem pa se proizvajalcem obnovljive energije vrača davek na cO2,

•nižje stopnje DDV na nekatere sisteme proizvodnje obnovljive energije  

(npr. sončna energetska oprema na Portugalskem),

•davčne oprostitve za investicije v majhne obnovljive vire energije,

•uvedba cO2 in NOx davka (primera Danska in Švedska), ki posebno spodbujata  

razvoj vetrne in hidro energije.

3.2.4 Posredne podpore virom, ki se uporabljajo za ustvarjanje obnovljive  

 energije

Več držav zagotavlja takšno podporo v obliki pogozdovalnih programov - programov 

za podporo obnovljivim energetskim objektom ali biogorivom - ki zagotavljajo večjo 

biomaso. Podobno podporni načrti za učinkovitejšo reciklažo odpadkov omogočajo 

pridobitev dodatne biomase.

3.2.5 Klasifikacija nacionalnih podpornih shem

Navedene sisteme nacionalnih podpornih shem lahko klasificiramo tudi po ekonomskih 

kriterijih (1) ali vplivajo na ustvarjanje kapacitet (kW) ali (2) proizvodno energije (kWh) 

oziroma na (3) ponudbo in (4) povpraševanje po obnovljivi energiji, kar je prikazano v 

grafu 1 (Green-X, 2004, svetovni splet).
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Graf 1: Klasificiranje podpornih mehanizmov obnovljivih virov energije: 

Spodbujanje proizvodnje (kWh)

Spodbujanje kapacitet (kW)

Spodbujanje

ponudbe

Spodbujanje 

povpraševanja

(Sistem kvot)Investicijske subvencije

(fiskalni ukrepi)

Zajamčene cene

fiskalni ukrepi

Sistem tenderjev

(Subvencije)

Sistem kvot

Zelena potrdila

(fiskalni ukrepi)

Vir: Green X, 2004, svetovni splet.

Pregled podpornih shem v 15 starih članicah EU po različnih podpornih ukrepih je 

predstavljen v tabeli 1 in tabeli 2.

Tabela 1: Pregled podpornih shem in drugih podpor v 15 državah članicah  
 EU (stanje sredi leta 2003)

Država
Subvencije za 

investicije
Zajamčene cene Potrdila Tenderji Fiskalni 

Avstrija ü ü Podpora opuščena - ü

Belgija ü
ü

Nekatere regije
ü - ü

Danska Podpora opuščena ü - - ü

Finska ü ü - ü

Francija ü ü - ü ü

Nemčija ü ü - ü

Grčija ü ü - ü

Irska ü - ü ü

Italija ü Podpora opuščena ü - ü

Luxembourg ü ü - - ü

Nizozemska ü ü ü - ü

Portugalska ü ü - - ü

Španija ü ü - - ü

Švedska ü - ü - ü

Združeno kraljestvo ü - ü Podpora opuščena ü

Vir:  Stenzel, foxon in Gross, 2003.

Legenda:  ü - podpora obstaja,  - podpora ne obstaja,

       Podpora opuščena - podpora je včasih obstajala, a ne obstaja več.
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Tabela 2: Pregled podpornih shem po posameznih virih OE v 15 državah   
 članicah EU (stanje 2004)*

Tip OVE Investicijske subvencije

Spodbujanje preko proizvodnih cen

Tenderji

Kvote/Prenosljiva  

zelena potrdilaZajamčene cene Davčne podpore

Biomasa
Be, fi, fr, Lu, Po, Sp, Gr, 

Ge

Au, Dk, fr, Ge, Gr, Lu, 

Nl, Po, Sp, It
fi, Uk Ir Be, Sw, It, Uk

Geotermalna fr, Gr, Ge Au, fr, Ge, Gr, Sp, It Nl Sw, It, Uk

Fotovoltaična
Be, fr, Lu, Po, Sp, Uk, Gr, 

Ge

Be, fr, Ge, Gr, Lu, Nl, 

Po, Sp, It
fi, Nl, Uk Be, Sw, It, Uk

Solarna termalna Be, fr, Lu, Po, Sp, Gr Gr, Sp fi Sw, It

Vetrna - na kopnem Be, fi, Lu, Po, Sw, Gr, Ge
Au, Dk, fr, Ge, Gr, Lu, 

Nl, Po, Sp, It
fi, Nl, Uk fr, Ir Be, Sw, It, Uk

Vetrna - na morju
Be, fi, fr, Lu, Po, Sw, Gr, 

Ge

Be, Dk, Ge, Gr, Nl, Po, 

Sp, It
fi, Nl, Uk fr, Ir Sw, It, Uk

Vir: Green X, 2004, svetovni splet.

* Legenda: 

Avstrija (Au), Belgija (Be), Danska (Dk), finska (fi), francija (fr), Irska (Ir), Nemčija (Ge), Nizozemska (Nl), Grčija 

(Gr), Luksembourg (Lu), Portugalska (Po), Španija (Sp), Italija (It), Švedska (Sw), Združeno kraljestvo (Uk).

Tabela 2 prikazuje kasnejše stanje (2004), zato obstajajo manjše razlike v primerjavi s tabelo 1 (stanje 2003).

IV. PREGLED PO POSAMEZNIH DRŽAVAH

4.1 Avstrija

Varnost energetskih virov, njihova učinkovitost in spodbujanje obnovljivih virov energije 

so trije glavni stebri avstrijske energetske politike. V njihovi zakonodaji ni splošne definicije 

obnovljivih virov energije, edina pravna definicija je dana v Zveznem zakonu o električni 

energiji (EIWOG), kjer so kot viri za t.i. ekocentrale definirane poleg hidroenergije še 

vetrna, solarna, geotermalna in biomasna energija. 

Na področju proizvodnje obnovljive energije (brez hidroenergije) v Avstriji prevladuje 

biomasa za ogrevanje, najhitreje rastoči vir obnovljive energije v preteklem desetletju pa 

je bila solarna termalna energija. cilj Avstrije (iz direktive EU) je v letu 2010 doseči 78% 

bruto porabe energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo).

Politiko spodbujanja obnovljivih virov energije izvajajo tako na zveznem nivoju, kot  

na nivoju devetih zveznih dežel. Na davčnem področju je pomembnejša zvezna 
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zakonodaja, na področju subvencij pa so pomembnejši ukrepi na nivoju zveznih dežel. Na 

zveznem in regionalnem nivoju se uporablja vrsta energetskih davkov v podpor razvoju 

obnovljivih virov energije tehnologij, posebno sončne energije in energije iz biomase. 

Zveza predvsem koordinira politiko na področju energetike, zakonodajno pristojnost 

na področju obnovljivih virov energije pa imajo predvsem dežele, ki sprejemajo tudi 

energetske načrte.

4.1.1 Podporne sheme

Zajamčene cene

Eden od ukrepov zakona o liberalizaciji energije (zakon o električni energiji) iz leta 2000 

je obveznost odkupa zelene energije in doseganje minimalnih okoljskih standardov.

Operaterji distribucijskega sistema morajo odkupiti električno energijo od t.i. priznanih 

ekoproizvajalcev5 energije do določenega deleža svoje prodaje energije končnim 

uporabnikom (deleži morajo biti najmanj 1% v letu 2001, 2% v letu 2003 in 2004, 3% v 

letu 2005 in 2006 in 4% v letu 2007). Odkupne cene so določene. Na podlagi navedenega 

zakona deželne oblasti določijo minimalno (zajamčeno) ceno za energijo, ki jo kupijo 

mrežni operaterji od priznanih ekoproizvajalcev. Te cene so osnovane na povprečnih 

stroških proizvodnje električne energije pri teh proizvajalcih. mrežni operaterji lahko 

prodajo to energijo končnemu potrošniku ali trgovcu. V primeru, da je najmanjši obvezni 

odstotek odkupa presežen, lahko operater proda presežno količino obnovljive energije 

drugemu operaterju distribucijskega sistema. Posebno dajatev pa morajo plačevati 

mrežni operaterji, ki ne dosegajo zahtevanega deleža prodaje ekoelektrične energije.

V primeru, da stroški odkupa obnovljive energije po določeni tarifi presegajo prihodek 

od prodaje te energije, dobi mrežni operater povračilo razlike med obema vsotama.  

To povračilo financirajo potrošniki prek višje tarife (določijo jo na deželni ravni) za 

plačilo celotne porabe električne energije. 

Na podlagi tega zakona morajo ponudniki električne energije na računih strank prikazati 

mešanico različnih virov električne energije, ki so jo dobavili strankam (lahko se prikaže 

tudi povprečna EU mešanica različnih virov).

5  Priznani ekoproizvajalci električne energije so s področja: vetrne energije, fotovoltaike, geotermalne, biomasne 

energije ter izgorevanja odpadkov, ki vsebujejo visok delež biosnovi. Končna odločitev o primernosti je v pristojnosti 

deželnih oblasti.
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Leta 2002 je bil sprejet nov “zeleni zakon o električni energiji”, s katerim je bila v avstrijski 

pravni red prenešena direktiva EU o zeleni elektriki. Ta zakon ureja za območje celotne 

države pomoči za ekoenergijo in kombinira ogrevalno energijo in proizvodnjo električne 

energije. Na podlagi tega zakona bodo podpore za ekoenergijo, ki so bile po deželah 

različne, nadomeščene z enotno podporo. Tako so ponudbene tarife (cene) za zelene 

operaterje enotne v vsej državi. celotni stroški pomoči proizvodnji zelene energije bodo 

na podlagi vsedržavnega dogovora precej nižji, kot če bi zaželeni cilj dosegala vsaka 

zvezna dežela. Država podpira energetske objekte s področja obnovljivih virov energije 

do največ 275 mio € letno (do leta 2002 jih je z 400 mio €).

cilj navedenega zakona je ustvariti 9% elektrike iz malih hidroelektrarn in 4% iz 

ekoenergetskih objektov do leta 2008, kar bi omogočilo doseganje ciljnega deleža 

energije iz OVE. Zakon določa zajamčene cene za dobo 13 let.

Zajamčene cene so določene različno, po posameznem viru:

•fotovoltaični sistemi, kjer je zajamčena cena 60 centov (0,6 €)6 za kWh za manjše in 47 

centov za kWh za večje generatorje (nad 20kW),

•vetrni sistemi, kjer je zajamčena cena 7,8 centov za kWh za nove sisteme,

•geotermalna energija, kjer je zajamčena cena 7 centov za kWh za električno energijo, 

ki je dana v omrežje,

•za energijo iz biomase so zajamčene cene različne glede na zvrst biomase in znašajo 

od 2,7 centov do 16 centov za kWh.

Sistem zajamčenih cen je bil v Avstriji uveden leta 2003 in bo predvidoma še spodbudil 

rast rabe obnovljive energije (veter, biomasna elektrika).

Subvencije investicij v OVE

Subvencije pri investicijah v toplotne solarne, biomasne, geotermalne in vetrne projekte 

znašajo približno 30%.

Davčna politika 

Na podlagi dogovora o delitvi dohodkov med federacijo in deželami dežele prejemajo 

1,78 milijard € za podporo gradnji, ki zmanjšuje izpust toplogrednih plinov.

Ustanovljen je bil tudi poseben zvezni okoljski sklad s proračunom nad 40 mio € letno. 

 

6  Tu in tudi v nadaljevanju gre za manjšo denarno enoto od  € (100 centov = 1 €).
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Večji del sredstev tega sklada je namenjen projektom, ki zmanjšujejo emisijo toplogrednih 

plinov. Sklad je pomemben za financiranje: biomasnega in bioplinskega gretja na daljavo, 

podjetniških centralnih biomasnih grelnih sistemov, izrabe solarne energije, ukrepov 

za učinkovitejšo rabo energije, majhnih vetrnih elektrarn in termoizolacijske obnove 

zgradb. Po uvedbi sistema zajamčenih cen se načrtuje opustitev subvencioniranja 

tehnologij obnovljivih virov energije.

V dohodninskem zakonu je predvideno več posebnih izdatkov, kot so npr. nakup 

solarne ali biomasne tehnologije, ki se lahko upoštevajo kot zmanjševanje davčne 

osnove zavezancev. Na davčnem področju velja približno 95% oprostitev plačila davka 

za biodizel goriva v primerjavi s klasičnimi gorivi.

Nacionalna klimatska strategija 2000-2008 in klimatska strategija 2008/2012

Nacionalna klimatska strategija 2000-2008 vsebuje sedem svežnjev ukrepov, ki se nanašajo 

tudi na obnovljive vire energije, Klimatska strategija 2008/2012 pa svežnje ukrepov za 

uresničitev obveznosti Avstrije v okviru EU ureditve za dosego kjotskih obveznosti za 

zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. Novejša strategija je nastala v sodelovanju zveze 

in zveznih dežel in vsebuje ukrepe na področju: ogrevanja, proizvodnje elektrike in 

toplote, ravnanja z odpadki, industrije, kmetijstva in gozdarstva.

4.1.2 Ocena podporne politike obnovljivim virom energije v Avstriji

V gradivu Evropske komisije je za posamezne države tabelarično podan tudi pregled 

značilnosti instrumentov podporne politike obnovljivm virom energije in njihova ocena 

glede intenzivnosti podpore po posameznih državah, kar za Avstrijo povzemamo v  

tabeli 3.



384

Tabela 3: Ocena podporne politike OVE v Avstriji

Tip OVE
Veter (na 

kopnem)

Foto-

volataična

Biomasa

elektrika

Geoter-

malna

elektrika

Biomasa

ogrevanje

Solarna

termalna

Geoter-

malna

ogrevanje

Bio-

goriva

Prevladujoči

instrumenti
Zakon o OVE Zakon o OVE Zakon o OVE

Zakon o 

OVE

Program za pod-

poro okolju

Program za 

podporo 

okolju

Program za 

podporo 

okolju

Nižji davek 

za biodizel 

Tip

instrumenta 

Zajamčene 

cene

Zajamčene 

cene

Zajamčene 

cene

Zajamčene 

cene

Subvencije za 

investicije

Subvencije za 

investicije

Subvencije 

za investicije

V uporabi od 2003 2003 2003 2003 1993/97 1993/97 1993/97

Ključni  

dejavniki

Kratko 

obdobje 

delovanja,

Dolgoročno 

zagotovljene 

cene

Najvišji nivo 

že dosežen

Dolgoročno 

zagotovljene 

cene

Varnost dobave 

hrane za živali,

Dolgoročno 

zagotovljene 

cene

cena

Varnost dobave 

hrane za živali 

Prikladnost 

majhne domače 

uporabe 

Stalna 

promocijska 

shema

Stalna 

promocijska 

shema

Več kot 

95% 

znižanje 

davka na 

biodizel

Stopnja in 

trajanje 

ukrepa

5 4 4 2 3 5 4 4

Neekonomski 

dejavniki
4 5 4 2 3 5 4 4

Vir: delovno gradivo Evropske komisije, svetovni splet.

Legenda:

1 - skoraj nič ali nič podpore, 2 malo podpore, 3 srednja podpora, 4 velika podpora, 5 zelo velika podpora.

OVE - obnovljivih virov energije

4.2 Italija

Na podlagi amandmaja k 117 členu ustave, ki je bil uveden z ustavnim zakonom 3/2001, so 

postali proizvodnja, transport in distribucija energije del t.i. sodelujoče (angl. concurrent) 

zakonodaje. To pomeni, da se na državnem nivoju določa politika, glavne smernice in 

splošni cilji z zakonom, medtem ko regije določajo svoje zakone in pravila za dosego teh 

ciljev. Ustavni zakon 239/04 podrobno definira pristojnosti države in regij v energetskem 

sektorju.

Italijanska politika do obnovljivih virov energije je sestavni del politike zmanjšanje  

emisij cO2. V letu 2001 je bil glavni podporni program imenovan cIP6 nadomeščen 

s sistemom zelenih potrdil z zavezujočimi cilji. Potrdila se izdajajo za pooblaščene 
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proizvajalce za prvih 8 let delovanja. cilj sistema glede deleža obnovljivih virov 

energije prvo leto ni bil dosežen. Dekret 387 iz decembra 2003, ki je izvedel direktivo 

EU, je še povečal načrtovani delež teh virov za obdobje 2004-2006. Italijanski cilj po tej 

direktivi je delež OE 25% (76 TWh) v bruto porabi električne energije (večina gre za 

hiodroenergijo).

Glavna podporna politika zajema sistem potrdil z obveznim povpraševanjem, davek na 

emisijo ogljikovega dioksida z izjemo obnovljivih virov energije (biodizla) ter sredstva 

za posebne tehnologije in/ali občine. 

4.2.1 Podporne sheme

Sistem zelenih potrdil

Glavna značilnost sistema so z vidika razvoja obnovljivih virov energije relativno ugodne 

cene potrdil (do 8,4 centa na kWh). Potrdila se izdajajo samo proizvajalcem, ki proizvedejo 

nad 50 mWh letno. Problematično obstaja področje razvoja novih kapacitet, predvsem na 

področju pridobitve dovoljenja na lokalni ravni in zaradi visokih stroškov priključitve v 

električno omrežje. 

Subvencije za daljinsko ogrevanje

Na podlagi finančnega zakona iz leta 2000 uporabniki, ki so priklopljeni na daljinsko 

ogrevanje bodisi iz geotermalnih ali biomasnih virov energije, dobivajo subvencije  

(davčni kredit).

Davčni ukrepi 

Klasična goriva so obdavčena z davkom na ogljikov dioksid. Ta davek je relativno visok, 

kar daje obnovljivim virom energije določene primerjalne prednosti v primerjavi s 

klasičnimi viri.

finančni zakon 448/98 je za fizične in pravne osebe predpisal, da lahko za izdatke,  

povezane z varčevanjem z energijo v zgradbah, zmanjšajo davek na premoženje do 36%.
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Tabela 4: Ocena podporne politike obnovljivim virom energije v Italiji

Tip OVE

Veter  

(na kopnem, 

na morju)

Foto-volataična
Biomasa

elektrika

Geoter- 

malna

elektrika

Biomasa

ogrevanje

Solarna

termalna
Bio-goriva

Prevladujoči

instrumenti

Sistem 

prenosljivih 

zelenih potrdil.

Nacionalni 

program 10000 

fotovoltaičnih 

streh in fasad.

Sistem 

prenosljivih 

zelenih potrdil.

Sistem 

prenosljivih 

zelenih 

potrdil.

Nižje stopnje DDV, 

tenderji

Davčna 

olajšava

Tip

instrumenta 

Prenosljiva 

zelena potrdila
Rabat

Prenosljiva 

zelena potrdila

Prensljiva 

zelena 

potrdila

Drugi fiskalni 

instrumenti

V uporabi 

od
1999 1999 1999 1999 1991

Ključni 

dejavniki

Priključitev 

na mrežo 

/postopki 

načrtovanja/.

Samo nad 50 

mWh.

Veliko «papir-

ologije»

Preproste in 

transparentne 

podporne sheme, 

ki zagotavljajo 

jasnost in poslovno 

zanesljivost.

Priključitev 

na mrežo 

/postopki 

načrtovanja/.

Samo nad 50 

mWh.

Priključitev 

na mrežo 

/postopki 

načrtovanja/.

Samo nad 50 

mWh.

Tehnološke rešitve 

so določene, 

malo možnosti za 

drugačne rešitve.

Na razpolago 

določena sredstva, 

jasne tehnične 

specifikacije.

Davčna 

olajšava ni 

dovolj velika

Jasen, pre-

prost in trans-

pareneten 

ukrep.

Stopnja in 

trajanje 

ukrepa

5 (na kopnem)

3 (na morju)
2 4 4 2 4 2

Neekonom-

ski dejavniki

2 (na kopnem)

2 (na morju)
4 3 3 3 3 3

Vir: delovno gradivo Evropske komisije, svetovni splet.

Legenda:

1 - skoraj nič ali nič podpore, 2 malo podpore, 3 srednja podpora, 4 velika podpora, 5 zelo velika podpora.

4.3 Nemčija

Stabilnost politične podpore (zelena stranka) obnovljivim virom energije je omogočila  

tudi stalnost in visoke stopnje rasti deleža teh virov, posebno vetrne energije, fotovolataične 

energije in solarne toplotne energije. cilj države (iz direktive EU) je doseči 12,5% porabo 

energije iz obnovljivih virov energije do leta 2010.

Trg obnovljive energije v Nemčiji je že zrel, a kljub dokaj visokemu deležu še vedno 

kaže visoke stopnje rasti. Biomasa je edini obnovljivi vir energije, ki precej zaostaja za 

pričakovanji.
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4.3.1 Podporne sheme

Zajamčene cene

Zakon o obnovljivih virov energije iz leta 2004 je nadomestil zakon iz leta 2000, pri  

čemer so ostala podporna načela enaka. Operaterji morajo plačevati elektriko po določeni 

ceni, ki je različna za posamezne tehnologije virov, odvisno od dejanskih proizvodnih 

stroškov. Nivo povračil je različen tudi še zaradi drugih kriterijev, tako je bil npr. uveden 

pojem novega objekta za pridobivanje obnovljive energije za obdobje 15, 20 ali 30 let, 

odvisno od tehnologije in moči generatorja. 

Povračila se letno postopoma znižujejo, da bi se zniževali stroški obnovljive energije 

za končne uporabnike. Letni faktorji znižanja povračil so 6,5% za odprte foltovoltaične 

generatorje in 5% za tiste, ki so vgrajeni v zgradbe, 2% za vetrno energijo, 1,5% za 

biomasno energijo in 1% za geotermalno energijo. Pri tem ni upoštevana inflacija, tako 

da so dejanske stopnje zniževanja podpor še večje. Obnovljive energije iz biomase in 

bioplina je upravičena do višjega nivoja povračil, če se za njeno pridobivanje uporablja 

energijske rastlinske vire, kot če se uporabljajo odpadki. Poseben dodatek v višini 2 

centov na kWh je predpisan tudi za t.i. inovativne tehnologije.

Pri financiranju povračil niso vključeni nobeni javni viri. Po zakonu so dobavitelji električne 

energije dolžni imeti določen delež obnovljive energije. V energetskem sistemu se stroški 

in koristi delijo enakomerno. Ta distribucijski mehanizem bi lahko imenovali tudi sistem 

naknadnih (ex-post) kvot, saj dobavitelji šele naknadno izvedo, kakšen delež obnovljive 

energije morajo kupiti.

Zajamčene cene na podlagi zakona o obnovljivih virih energije so naslednje:

•veter: 9 centov za kWh najmanj pet let po postavitvi generatorja. možno je zmanjšanje 

tarife za največ 3 cente za kWh glede na donosnost sistema, pri čemer sme letno znižanje 

tarife biti največ 1,5%,

•biomasa: generatorji do 500 kW 10 centov na kWh, generatorji do 5mW 9 centov na 

kWh in generatorji do 20mW 8,6 centov na kWh,

•bioplin: generatorji do 500 kW 17,7 centov na kW in generatorji do 5mW 6,6 centov 

na kWh,

•fotovoltaika: začetna cena 48 centov na kWh, letno zmanjšanje tarife za 5%.

Program za tržno stimulacijo (subvencije) obnovljivih virov energije

Subvencioniranje investicij v obnovljive vire energije obstaja za večino vira, razen za 

vetrno energijo.



388

Program je v veljavi od leta 1999 in omogoča posameznikom in malim ter srednje  

velikim podjetjem, da zaprosijo za subvencije in ugodna posojila za izkoriščanje  

solarne energije, rastlin za proizvodnjo bioplina, za bojlerje na biomaso in za  

geotermalne grelne sisteme. Tudi postavitev večjih generatorjev v manjši meri spodbujajo 

z ugodnimi posojili (z obrestno mero, ki je 1% pod tržnim nivojem).

Obstoječa ureditev od leta 2004 omogoča: za solarne kolektorje subvencije v višini 

110 € na kvadratni meter (za manjše od 200 kvadratnih metrov) oziroma 60 € za večje 

kolektorje, za ročne biomasne bojlerje subvencije v višini 50 € na kW do 100kW in za 

avtomatske bojlerje subvencije v višini 60 € na kW. Tako nivo podpore dosega 10% do 

40% investicije. V letu 2003 so znašale podpore po tem programu 200 mio €.

Posojila v višini do 50% investicije za obdobje 10-20 let z obrestno mero, ki je 1-2% pod 

tržno, daje za posebne projekte pridobivanja obnovljive energije tudi javna banka 

Kredidanstalt für Wiederaufbau. 

Podpora v obliki subvencij je možna tudi na deželnem nivoju, so pa zvezne dežele na 

tem področju različno aktivne.

Davčni ukrepi

Ti ukrepi obstajajo za investicije in kredite za investicije v vetrno energijo. 

Z reformo okoljskega davka je treba plačevati ta davek za naftne derivate (tudi kurilno 

olje), električno energijo, zemeljski plin, biogoriva pa so tega davka oproščena od 

leta 2002 do konca leta 2008. Ta ukrepi povečujejo konkurenčnost OVE na področju 

ogrevanja in transporta. Sredstva, pridobljena od tega davka, se namenjajo za financiranje 

programa za tržno stimulacijo (subvencije) OVE.

Raziskave in razvoj

Od leta 1996 je uveden program za raziskave in razvoj na področju OVE. Leta 2003 je bilo 

v okviru tega programa zagotovljeno 116 mio €.
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Tabela 5: Ocena podporne politike obnovljivim virom energije v Nemčiji

Tip OVE

Veter  

(na kopnem,  

na morju)

Foto-

volataična

Biomasa

elektrika

Geoter-

malna

elektrika

Biomasa

ogrevanje

Solarna

termalna

Geoter-

malna

ogrevanje

Bio-

goriva

Prevladujoči

instrumenti
Zakon o OVE

Zakon o 

OVE

Zakon o 

OVE

Zakon o 

OVE

Tržni 

program za 

podporo 

Tržni 

program za 

podporo

Tržni 

program za 

podporo

Nižji 

davek 

Tip

instrumenta 
Zajamčene cene

Zajamčene 

cene

Zajamčene 

cene

Zajamčene 

cene

Investicijske

kompenza-

cijske

sheme

Investicijske

kompenza-

cijske

sheme

Investicijske

kompen-

zacijske

sheme

Davčni

V uporabi od 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1993

Ključni 

dejavniki

Zasičenost potenci-

ala na kopnem,

Tehnične 

zmožnosti na 

morju, Dolgoročno 

zagotovljene cene

cene,

Dolgoročno 

zagotov-

ljene cene

Varnost 

dobave hrane 

za živali je 

problem, 

Dolgoročno 

zagotovljene 

cene

cena
 

cena 

Visoka 

socialna

sprejemljivost

Infrastruk-

tura

cena

Davki

Stopnja in 

trajanje 

ukrepa

5 4 4 3 3 4 3 5

Neekonom-

ski dejavniki

4 (na kopnem)

5 (na morju)
5 4 2 3 4 3 4

Vir: delovno gradivo Evropske komisije, svetovni splet.

Legenda:

 1 - skoraj nič ali nič podpore, 2 malo podpore, 3 srednja podpora, 4 velika podpora, 5 zelo velika podpora.

4.4 Švedska

ciljni delež obnovljivih virov energije (iz EU direktive) je za Švedsko 60% delež bruto 

porabe elektrike v letu 2010. Švedska si je ta cilj prevedla tudi v absolutno vrednost (dodatna 

energija, proizvedena iz obnovljivih virov energije naj bi leta 2010 znašala 10 TWh).

Švedska je do leta 2003 spodbujala rabo obnovljivih virov energije s kombinacijo 

obdavčitve klasičnih virov energije in okoljskimi spodbujevalnimi načrti, maja 2003 pa 

je bil uveden sistem prenosljivih (zelenih) potrdil, s katerim naj bi se doseglo stroškovno 

učinkovito in tržno orientirano spodbujanje obnovljivih virov energije. Obstajajo še 

drugi podporni ukrepi, med drugimi tudi subvencije na nižjih upravnih ravneh. 
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Uporaba biomase je v zadnjih letih občutno narasla, a je njen delež še vedno relativno 

majhen. Prav tako so slabo izkoriščene vetrne kapacitete, čeprav so pogoji na jugu države 

primerljivi z danskimi (ta država zelo uspešno izkorišča vetrno energijo). V obdobju 

priprave novega sistema spodbud obnovljivim virom energije so bile investicije v te vire 

zaradi negotovosti investitorjev manjše.

4.4.1 Podporne sheme

Sistem (zelenih) potrdil  za električno energijo

Zakon, ki je uveljavil zelena potrdila, je stopil v veljavo 1.5.2003. V okviru te sheme 

generatorji obnovljive energije (sončna, vetrna, biomasna ali geotermalna energija), 

dobijo po eno potrdilo za vsako proizvedeno mWh. Porabniki morajo kupiti ta potrdila, 

da pokrijejo predpisan delež svoje porabe električne energije. Zahtevani delež je bil 

postavljen v višini 7,4% v letu 2003 in se bo povečal na 16,9% v letu 2010. Industrija, ki je 

energetsko intenzivna, je iz teh zahtev izvzeta. Obstaja spodnji in zgornji zbir cen potrdil. 

V primeru, da proizvajalec ne najde kupca za svoje potrdilo, ga mora odkupiti država po 

zajamčeni minimalni ceni. Ta cena je leta 2003 znašala 60 SEK na mWh (6,6 €/mWh) in se 

je/bo v naslednjih letih zniževala. Nad tem zajamčenim minimalnim nivojem pa se cene 

potrdil prosto določajo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Po napovedih naj bi se 

cene za zelena potrdila gibala nekje med 1,3 in 1,6 centov na kWh. Sistem potrdil naj bi 

spodbudil investicije v stroškovno najbolj učinkovite obnovljive vire energije, negativni 

vidik pa je, da bodo cene energije zaradi tega sistema med posameznimi leti nihale.  

Za potrošnike, ki ne kupijo dovolj potrdil, obstaja kazen, ki je znašala 175 SEK na mWh 

(19,3  €) v letu 2003 in 240 SEK (25,5  €) na mWh v letu 2004.

Subvencioniranje investicij v obnovljive vire energije in gradnje

Investicijske subvencije so predvidene za objekte vetrne energije na zahtevnih lokacijah. 

Tako je od leta 2003 za izkoriščanja vetrne energije na morju in gorskih področjih 

predvideno letno okoli 350 mio SEK (38,6) mio  €. Subvencioniranje investicij pomeni 

povprečno 15% znižanje stroškov za investitorje. V prehodnem obdobju, ki bo trajalo do 

konca leta 2007, so za izkoriščanje vetrne energije na voljo še tudi okoljske spodbude po 

starem sistemu spodbujanja obnovljivih virov energije. 

Kot del načrta zelenih potrdil je predvideno prehodno obdobje za naprave, ki so 

začele delovati pred letom 2003. Lastniki naprav, če te dosegajo ekvivalent 25000 polno 

obremenjenih (full-load) ur, dobivajo subvencijo za vsako proizvedeno mWh v začetnem 

petletnem obdobju: 150 SEK/mWh v letu 2003, 120 SEK/mWh v letu 2004, 90 SEK/mWh 
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v letu 2005, 60 SEK/mWh v letu 2006 in 30 SEK/mWh v letu 2007.

Od leta 2000 je v veljavi investicijske podporna shema za solarno ogrevanje, lastniki hiš 

lahko zaprosijo za državne subvencije v višini 2,5 SEK na kWh .

Davčni ukrepi

V zvezi z obdavčitvijo klasičnih goriv ima Švedska tri različne davke: davek na energijo, 

davek na ogljikov dioksid in t.i. žvepleni davek. Biomasa je iz te obdavčitve izvzeta.

Energija iz obnovljivih virov energije ni obdavčena z okoljskim davkom, kar pomeni 

določeno prednost v primerjavi s klasično energijo, npr. v višini 1,79  € za eno tono 

naftnega ekvivalenta7 za OVE, ki se uporabljajo za promet in ogrevanje.

Izjema obdavčitve za električno energijo, proizvedeno iz vetrne energije, je bila podaljšana 

leta 2002. T.i. “okoljski bonus”, ki je bil uveden v letu 1994 zagotavlja možnost zmanjšanja 

plačila energetskega davka za elektriko, proizvedeno iz vetrne energije. V letu 2004 je 

znašala ta bonus 0,181 SEK na kWh.

Raziskave in razvoj

Dolgoročni programi na področju raziskav in razvoja energije so v veljavi od leta 1975. 

Ti programi se dele na kratkoročne petletne programe (sedanji program je iz leta 2003) 

in sedemletne programe, ki se začno z letom 2005. Letno se okoli 93 mio  € namenja za 

OVE in nove tehnologije. Področje raziskav in razvoja na področju rabe biomase pa se 

financira še posebej v višini 36 mio  € letno.

7  Angleško - 1 toe (tonne oil equivalent).
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Tabela 6: Ocena podporne politike OVE na Švedskem

Tip OVE
Veter (na kop-

nem, na morju)

Foto-

volataična

Biomasa

elektrika

Geoter-malna

elektrika

Biomasa

ogrevanje

Geoter-

malna

ogrevanje

Bio-

goriva

Prevladujoči

instrumenti

Sistem potrdil

Investicijske 

subvencije

Sistem 

potrdil.

Oprostitev 

plačila 

okoljskega 

davka.

Sistem 

potrdil.

Oprostitev 

plačila 

okoljskega 

davka.

Sistem potrdil.

Oprostitev 

plačila okoljske-

ga davka.

Oprostitev 

plačila.

okoljskega 

davka.

Oprostitev 

plačila. 

okoljskega 

davka.

Oprostitev 

plačila. 

okoljskega 

davka.

Tip

instrumenta 

Prenosljiva zelena 

potrdila.

Investicijske 

kompenzacijske 

sheme.

Prensljiva 

zelena 

potrdila.

Investicijske 

kompenzaci-

jske sheme.

Prenosljiva 

zelena 

potrdila.

Investicijske 

kompenzaci-

jske sheme.

Prenosljiva 

zelena potrdila.

Investicijske 

kompenzacijske 

sheme.

Energetski 

ali okoljski 

davčni ukrepi.

Energetski 

ali okoljski 

davčni 

ukrepi.

Energetski 

ali okoljski 

davčni 

ukrepi.

V uporabi od Od leta 2003 Od leta 2003 Od leta 2003 Od leta 2003 Od leta 1990 Od leta 2003
Ni 

podatka

Ključni  

dejavniki

Tržna konkurenca 

pri ceni.

Tržna cena je 

lahko prenizka da 

bi bil ponudnik 

konkurenčen.

Tržna 

konkurenca 

pri ceni.Tržna 

cena je lahko 

prenizka da bi 

bil ponudnik 

konkurenčen.

Podpora 

preko potrdil 

je lahko  

preizka da bi 

bil ponudnik 

konkurenčen.

Tržna 

konkurenca pri 

ceni.

Razpoložljivost 

virov.

Planske in 

okoljske 

omejitve.

Tržna 

konkurenca 

pri ceni.

cena

Razlika 

v ceni 

fosilnih 

goriv.

Stopnja in  

trajanje ukrepa

3 (na kopnem)

2 (na morju)
1 3 1 3 1 1

Neekonomski 

dejavniki

3 (na kopnem)

2 (na morju)
1 4 1 3 1 1

Vir: delovno gradivo Evropske komisije, svetovni splet.

Legenda:

 1 - skoraj nič ali nič podpore, 2 - malo podpore, 3 - srednja podpora, 4 - velika podpora, 5 - zelo velika podpora.

Iz ocen v zadnjih dveh vrsticah tabele 6 je razvidno, da je na Švedskem od posebej 

obravnavanih štirih držav dana dejansko najmanjša podpora obnovljivih virov energije.
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V. ZAKLJUČEK

Na področju EU so trenutno uveljavljeni trije osnovni sistemi (sheme) podpore  

obnovljive vire energije: sistem zajamčenih (fiksnih) cen, sistem kvot in sistem zelenih 

certifikatov. Sistem zajamčenih cen je prevladujoč sistem spodbujanja rabe obnovljivih 

virov energije.

Vse države članice (podatek je za 15 starih članic) podpirajo obnovljive vire energije tudi 

z drugimi instrumenti, predvsem s subvencioniranjem investicij v te vire (leta 2003 je bila 

izjema le Danska) in s fiskalnimi ukrepi (davčna politika). Značilne posredne podpore 

so v obliki pospeševanja raziskav in razvoja na področju obnovljivih virov energije, 

obdavčevanja konvencionalne energije in drugi (največkrat davčni) ukrepi.

V zvezi s podpornimi ukrepi obnovljivim virom energije se v prihodnosti predvideva 

določeno poenotenje na nivoju EU. Tako (Lah, 2003: 45) navaja, da “Evropska komisija 

do leta 2012 načrtuje harmonizacijo podpornih shem. Obstaja velika verjetnost, da bo 

izbran sistem zelenih potrdil, saj le ta omogoča mednarodno poslovanje s certifikati 

in zagotavlja enake pogoje poslovanja v vseh državah članicah EU. Problem sistema 

zelenih certifikatov je, da se cenovno ne more prilagajati specifičnosti posameznih 

lokacij in virov.” 

V obravnavanih državah je največji nivo podpor obnovljivim virom energije dan v Avstriji 

in Nemčiji, manjši je nivo podpor v Italiji, najmanjši pa na Švedskem.
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IZKORIŠČANJe VeTRNegA POTeNCIALA *

I. UVOD

Primerjalni pregled o možnostih izkoriščanja vetrnega potenciala je izdelan na osnovi 

pregleda spletnih strani, predvsem strani EWEA (Evropskega združenja za vetrno 

energijo), spletne strani Evropske komisije, diplomske naloge iz Ekonomske fakultete 

iz Ljubljani (Lah, 1998), spletne strani E-foruma in portala energetike ter podatkov o 

naravovarstvenih predlogih in pomislekih civilne družbe (Tomaž Ogrin). Uvodoma 

smo navedli splošne podatke in definicije o vetrni energiji, nato pa smo problematiko 

obdelali po sklopih, ki so bili zastavljeni kot posebna vprašanja, in sicer od splošnih 

zakonodajnih okvirov, do konkretnih podatkov o stanju vetrne energije za izbrane tri 

države, investicijskih in obratovalnih stroških, raziskavi javnega mnenja o vetrni energiji 

v izbranih državah, o izkušnjah s prostorskim umeščanjem vetrnic v prostor, izkušnjah 

o sodelovanju javnosti v postopkih odločanja ter o okoljskih škodah, predvsem, kako 

civilna družba spremlja in obravnava vetrnice, predvsem glede na vpliv, ki ga te imajo 

na populacije ptičev.

možnost izkoriščanja vetrnega potenciala z ekonomskega vidika, prostorske omejitve 

in sodelovanja javnosti v postopkih odločanja so po posameznih državah odvisne 

od: obnovljivih virov, naravnih pogojev, izhodišč v energetski politiki, mednarodnih 

obveznosti, političnih usmeritev in razlik v: planiranju prostora, promocijskih sistemih, 

tehnologijah in okoljevarstveni osveščenosti prebivalstva.  

Razvoj obnovljivih virov energije, med katere sodi tudi energija vetra, ima tudi ekonomske 

in socialne koristi, saj povečuje gospodarsko rast, razvoj industrije obnovljivih virov 

energije, ki ponuja nove tehnološke rešitve in inovacije, akumulacijo novega znanja, 

povečanje zaposlenosti ter povečanje izvoza novih tehnologij. 

Energetska politika EU je zasnovana na uresničevanju treh ciljev:

•dolgoročno zanesljiva oskrba z energijo in energetska neodvisnost,

•konkurenčnost,

•varovanje okolja.

* Dr. Berce Bratko Branka; pripravljeno 8.11.2005, objavljeno 10.11.2005
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med tem ko obnovljivi viri energije povečujejo energetsko neodvisnost EU in so, v 

primerjavi s konvencionalnimi viri, sprejemljivejši za varovanje okolja, ima delovanje 

konkurence različne posledice na razvoj obnovljivih virov energije, varovanja okolja ter 

energetsko neodvisnost (Lah, 2003:3).

Veter je gibanje zraka in nastaja zaradi temperaturnih razlik v zraku. Vetrna energija je 

kinetična energija in jo lahko uporabljamo za proizvodnjo električne energije s pomočjo 

mlinov na veter oziroma vetrnih turbin. Najbolj uveljavljene so vetrnice z vodoravno osjo 

vrtenja (najpogosteje s trilistnimi rotorji).

Vetrne elektrarne  so skupine vetrnic, ki so postavljene v skupino na zaokroženem 

območju. Poznani sta dve vrsti postavitev, in sicer:

•postavitev vetrnic na morju (off-shore) in

•vetrnic na kopnem (on shore) - celinske vetrne elektrarne. 

Prednosti in slabosti vetrne energije:

Prednosti vetrnic so številne: 

•čistost pridobljene energije, ker je proizvodnja te energije brez odpadkov in nevarnih      

kemičnih snovi, 

•tehnično je možna hitra izgradnja vetrnic, 

•značilni so nizki stroški obratovanja, 

•pospešujejo gospodarski razvoj regij, kjer so postavljene in 

•pripomorejo k odpiranju novih delovnih mest.

Razlogi proti in ovire pri postavitvi vetrnic so naslednji: 

•nizke povprečne hitrosti vetra in nestalen veter, 

•vetrnice motijo krajinsko podobo, 

•predstavljajo nevarnost za ptice (možni so trki z rotorji, ker se zmanjša življenjski prostor 

ptic), 

•vrteči  rotorji lahko povzročijo razpršitev elektromagnetnih signalov in zato se 

poslabšuje televizijski sprejem (Slovenski e-forum, spletna stran). 
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II. MOŽNOST IZKORIŠČANJA POTENCIALA VETRA Z    
 EKONOMSKEGA VIDIKA, PROSTORSKIH OMEJITEV IN   
 SODELOVANJA JAVNOSTI V ODLOČANJU

2.1  Normativni okviri in podporni mehanizmi

2.1.1 Direktiva o podpori električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih   
 virov (2001/77/EC) 

To je najpomembnejši dokument na področju EU, ki ureja področje obnovljivih virov 

energije. Definira jih kot nefosilne vire energije: veter, sončni viri, geotermalni viri, 

valovanje, plimovanje, vodni viri, biomasa (biološko razgradljivi deli odpadkov in ostankov 

- rastlinskih in živalskih) v kmetijstvu, iz predelave naravnih odpadkov ter biogorivo. 

Direktiva določa zavezujoče cilje za posamezne države članice na področju potrošnje 

in proizvodnje obnovljive energije do leta 2010. Postavlja tudi temelje nacionalnim 

podpornim shemam in zagotavlja garancije o izvoru za obnovljive vire energije. Od 

držav članic zahteva zagotovitev poenostavljenih in transparentnih administrativnih 

postopkov ter neoviran dostop obnovljivih virov energije do energetskega omrežja 

(povzeto po Lah, 2003: 18,19).

2.1.2  Mehanizmi in sistemi podpor  za proizvodnjo in uporabo obnovljivih  

 virov energije

Ti mehanizmi so na razpolago na ravni EU in na nacionalni ravni. Slednje določa vsaka 

država glede na svoje posebne gospodarske, razvojne, družbene, prostorske, okoljske, 

podnebne razmere ter glede na stanje ozaveščenosti prebivalcev o problematiki vetrne 

energije. Pri tem so pomembni tudi nacionalni načini soodločanja javnosti in vključenosti 

javnosti v izbor lokacij in tehničnih rešitev za vetrnice. 

Podporni mehanizmi na ravni EU:

•regionalna politika EU (Regionalni razvojni sklad ter Strukturni in  kohezijski sklad),

•program EU za promocijo obnovljivih virov energije (Altener II program),

•posredna podpora obnovljivim virom energije z davčnimi ukrepi (direktiva  

2003/96/Ec o obdavčitvi energetskih proizvodov in električne energije, ki državam 

članicam omogoča zmanjšanje stopenj obdavčitve obnovljivih virov energije),

•podpora raziskavam in razvoju - 6. okvirni program (The sixth framework  
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programme of RTD),

•posredna podpora drugim virom, ki pa se uporabljajo za ustvarjanje obnovljivih virov 

energije - npr. projekti za razvoj podeželja.

 Nacionalne podporne sheme: 

•sistem zajamčenih (fiksnih) cen,

•sistem kvot in sistem zelenih certifikatov,

•sistem davčnih ukrepov (zmanjšanje ali oprostitev davka za OVE in dodatna obdavčitev 

konvencionalne energije),

•subvencioniranje investicij v OVE  (povzeto po Lah: 23).

2.1.3  Energija vetra v EU na začetku 21. stoletja

To je brošura evropske komisije ‘’European Wind  Energy at the dawn of the 21st  

century’’.  V njej so opisani rezultati raziskovalnih projektov, ki so na področju vetrne 

energije financirani v okviru petega okvirnega programa.

Evropska komisija je v tej študiji pokazala napredek v razvoju vetrne energije v zadnjih 

petih letih. Vpogledi na različna področja kažejo, da je bil napredek na področju vetrne 

energije velik in da vetrna energija že lahko konkurira ostalim alternativnim virom brez 

kakšne posebne podpore. 

V tem obdobju pa se je izredno povečala tudi velikost vetrne turbine. Koncem prejšnjega 

stoletja je bila tako tipična turbina moči med 0,6 in 0,8 mW, medtem ko moč današnjih 

standardnih komercialnih naprav dosega 1,5 mW, in tudi prototipi, ki dosegajo do 5 mW, 

niso redki. Strošek vetrne električne energije je močno povezan z velikostjo turbine - večja 

kot je turbina, nižji so stroški na enoto moči. 

Kljub temu, da se je delež vetrne energije v Evropi v zadnjih letih precej povečal, pa ne 

gre spregledati velikih razlik med državami članicami. Tako je zasluge za dvig tega deleža 

moč pripisati predvsem Nemčiji in Španiji, delno pa tudi Danski. Nasprotno pa je veter 

kot vir energije skorajda povsem neraziskan v novih državah članicah. V večini teh držav 

ovirajo razvoj predvsem okoljevarstvene skrbi (povzeto po spletni strani: European Wind 

Energy at the dawn of the 21st century). 

2.2 Stanje v EU in načrtovane vetrne elektrarne v EU

Do leta 1998 je bilo v državah EU 15 instaliranih 6,5 GW kapacitet vetrne energije; v 

začetku leta 2005 pa jih je že 34 GW. V svetovnem merilu se je tako v istem obdobju na 

področju vetrne energije prispevek Evrope dvignil s 64% na 74%.
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Scenariji predvidevajo, da bo vetrna energija do leta 2010 dosegla 12,1-odstotni delež 

skupno proizvedene električne energije v EU (povzeto po spletni strani: European Wind 

Energy at the dawn of the 21st century, spletna stran).

Zadnje projekcije Evropske komisije napovedujejo, da bo vetrna energija dosegla 70.000 

mW do leta 2010. EWEA - združenje pa si je zadalo cilj 180.000 mW do leta 2020 in od 

tega naj bi jih bilo kar 70.000 mW pridobljenih iz morskih vetrnic (Energy RTD Success 

Stories, 2005: 2)

2. 3. Deleži in podpore  za vetrne energijo za izbrane države

Podatke za delež vetrne energije v celotni bilanci obnovljivih virov energije smo za 

izbrane tri države povzeli po podatkih spletne strani Evropske komisije o energetiki, ki 

daje pregled tudi po posameznih državah. Poleg tega smo črpali podatke tudi na spletni 

strani: REXPANSION, na kateri smo povzeli mehanizme podpor za vetrno energijo za 

izbrane države. Podatke o stanju trga vetrne energije s posebnim ozirom na Nemčijo, 

Dansko in Španijo pa iz spletne strani: 2000 Global Wind Energy. Podatke za izbrane tri 

države smo preverili na spletni strani: Evropske komisije s študijo o deležu obnovljivih 

virov energije po posameznih državah.

Delež vetrne energije v  skupni energetski bilanci EU-15 konec leta 2003 je bil 2,1% vseh 

obnovljivih virov energije. Od teh 2,1% pa je znašala energija pridobljena iz celinskih 

vetrnih elektrarn kar 41% in samo 1% elektrike je izviral iz morskih vetrnih elektrarn 

(Eurostat, 2005: 4).

2. 3.1 Danska

Delež vetrne energije v energetski bilanci konec leta 2004 je bil 8 TW/leto. Delež 

obnovljivih virov energije v celotni energetski bilanci pa 9 TW/leto (REXPANSION, 2005: 

5-6).V letu 2000 se je število vetrnih turbin povečalo za 552 in  tega leta je bilo vsega skupaj 

instaliranih 2300 celinskih in morskih vetrnih turbin (spletna stran: 2000 Global Wind 

Energy, Germany, Spain, Denmark, spletna stran).

Na Danskem  imajo enake mehanizme podpor za celinske (onshore) in vetrnice v morskih 

tleh - pomorske (offshore) vetrne elektrarne.

celinske vetrne elektrarne in morske vetrne elektrarne imajo pravico do promptne 

cene na mesečni osnovi in poleg tega dobijo tudi okoljevarstveno premijo (največ 1,3 

ct/kWh) ter stroške za zagon (0,3 ct/kWh). Vseh podpor skupaj sme biti največ do 4,8 
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ct/kWh. Lastniki turbin so zadolženi za izravnave in prodajo električne energije. Samo 

tarifna cena ne zadošča, da bi pritegnila nove investitorje (Evropska komisija, Danska,  

2004:20, spletna stran).

2. 3.2 Nemčija

Delež vetrne energije v energetski bilanci konec leta 2004 je bil 49 TW/leto. Delež 

obnovljivih virov energije v celotni energetski bilanci pa 57 TW/leto (povzeto po spletni 

strani:  REXPANSION, 2005: 5-6). V letu 2000 se je število vetrnih turbin povečalo za 669 in 

tega leta je bilo vsega skupaj instaliranih 6113 celinskih in morskih vetrnih turbin (spletna 

stran: 2000 Global Wind Energy, Germany, Spain, Denmark, spletna stran).

V Nemčiji razlikujejo mehanizme podpore glede na to, ali gre za celinske ali pa za morske 

vetrne elektrarne.

celinske vetrne  elektrarne prejmejo najmanj 5,5 ct/kWh, če vetrnice proizvajajo najmanj 

60% referenčne energije. Če vetrnice proizvajajo več kot 150% referenčne energije, 

prejmejo še dodatno 3,2 ct/kWh za dobo petih let. Ta tarifa pa se od januarja 2005 dalje 

zmanjšuje vsako leto za 2%.

morske vetrne elektrarne prejemajo najmanj 6,19 ct/kWh. Vse vetrne elektrarne, ki bodo 

začele obratovati pred iztekom leta 2010, dobijo dodatno 2,91 ct/kWh za obdobje 12 let 

od začetka obratovanja. Čas prejemanja teh finančnih vzpodbud pa je podaljšan za tiste 

vetrne elektrarne, ki so od obale oddaljene najmanj 12 morskih milj in so v globini več kot 

20m. Z vsako dodatno morsko miljo oddaljenosti od obale se čas prejemanja finančne 

podpore podaljša za 0,5 meseca in za vsak dodaten meter morske globine še za 1,7 

meseca. minimalna tarifa za prekomorske vetrne elektrarne bo od januarja 2008 naprej 

znižana za 2% vsako leto (Evropska komisija, Nemčija, 2004:39,m spletna stran).

2. 3.3 Španija

Delež vetrne energije v energetski bilanci konec leta 2004 je bil 25 TW/leto. Delež 

obnovljivih virov energije v celotni energetski bilanci pa 57 TW/leto (REXPANSION, 

2005: 5-6). V letu 2000 se je število vetrnih turbin povečalo za 713 in tega leta je bilo vsega 

skupaj instaliranih 2235 celinskih in morskih vetrnih turbin (2000 Global Wind Energy, 

Germany, Spain, Denmark, spletna stran).

V letu 1997 je Španija začela bolj intenzivno vzpodbujati pridobivanje električne energije 

iz obnovljivih virov energije. Rezultat tega je silen porast vetrnih parkov v številnih 

pokrajinah, ker ima država dobre naravne pogoje za izkoriščanje vetra.

Vse vetrne elektrarne prejemajo od leta 2003 dalje 2,66 ct/kWh in imajo stalno ceno 
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(feed in tariff), ki znaša 6,21 ct/kWh. Niso še implementirali Potrdila o izvoru elektrike1 

(Evropska komisija, Španija, 2004:96, spletna stran).

2.4 Investicijski in obratovalni stroški vetrnih elektrarn

Podatke za to poglavje smo povzeli po spletni strani o vetrni energiji - Wind energy.

V zadnjih letih so tri pomembna dejstva soodločala o priključitvi vetrnih elektrarn v 

nacionalno električno omrežje. Ta so:

•velikost turbin in sicer premer vetrnic se je večal in višina stolpa je tudi  rasla. Povprečna 

kapaciteta turbin v Nemčiji in na Danskem je porasla iz 200kW v letu 1990 do 1,5 mW 

v letu 2002.

•Učinkovitost vetrnih turbin se je tudi povečala. mešanica različnih vrst vetrnih turbin, 

primerna prostorska razporeditev in izboljšana tehnična kakovost elementov so 

odločilno pripomogli k povečanju učinkovitosti od 2% na 3% v zadnjih letih.

•Stroški investicij so se znižali, in sicer danes v povprečju znaša strošek za 1KW instalirane 

moči na osnovi vetrnih turbin od 900 €/ kW do 1,100 €/ kW. Pri  tem strošek za turbino 

znaša do 80% celotnih stroškov.

Ostali pomembni stroški so: za vzdrževanje, popravila in zavarovanja. Ti stroški znašajo 

od 20% do 25% celotnih proizvodnih stroškov na kWh in so po oceni 1,2 c €/kwh za 

celotno življenjsko dobo turbine. Življenjska doba turbine je ocenjena na 20 let.

Skupni stroški vetrne energije2 so:

•od 4 do 5 c €/kWh na področjih, kjer imajo relativno stalen veter in primerne hitrosti 

vetra,

•od 6 do 8 c €/kWh na področjih, kjer imajo nizke hitrosti vetra. Ta ocena

      temelji na predpostavki uporabe srednje velikih turbin od 850 do 1.500 kW, 

•investicijski stroški so med 900 do 1.100 c €/kWh na enoto,

•stroški vzdrževanja in popravil so v povprečju 1,2 c €/kWh za celotno življenjsko dobo, 

ki znaša 20 let in

•z diskontno stopnjo, ki znaša 7,5% na leto.

Stroški proizvodnje energije s pomočjo vetra so padali sorazmerno s tehnološkim 

napredkom. Povprečni stroški za morske vetrnice so se znižali od 8,8 c €/kWh za 95 kW 

1  Potrdila ali garancije o izvoru električne energije zahtevajo predpisi EU. V Avstriji vsak potrošnik na računu  za 

električno energijo dobi podatke, iz katerih virov energije mu je bila dobavljena električna energija.

2   Skupni stroški ali lastna cena
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turbine, ki so jih gradili v 80-tih letih, na 4,1 c €/kWh za današnje 1000 kW turbine, kar je 

veliko izboljšanje, in sicer za več kot 50% v zadnjih petnajstih letih. Če gledamo izkustveno 

krivuljo, je mogoče napovedati, da bodo stroški proizvodnje elektrike s pomočjo vetra še 

naprej padali, ker so se podvojile proizvodne kapacitete, bo cena elektrike na kWh za nove 

turbine padla od 9% do 17%. Pri predpostavki, da se v naslednjih petih letih proizvodne 

kapacitete ponovno podvojijo kot predvideva Evropsko združenje za vetrno energijo 

(EWEA), bodo stroški  proizvodnje padli na 3,1 c€/kWh do leta 2010. Ti izračuni pa v 

kalkulacijah ne upoštevajo koristi za okolje in družbo oziroma ne upoštevajo eksternih 

stroškov3. Projekt Evropske komisije ExternE, ki ga izvajajo že deset let, ocenjuje eksterne 

stroške vetrne energije na 0,26 c€/kWh v primerjavi s fosilnimi gorivi, ki so od 2 do  

15 c€/kWh (Wind energy - the facts 2004).

2. 5. Podpora  vetrni energiji v raziskavah javnega mnenja v    
 državah EU

Avtorji študije o vetrni energiji navajajo rezultate raziskav o sprejemljivosti vetrne energije 

na ravni EU in še posebej v posameznih državah. Za predstavitev posameznih držav so 

izbrali Dansko, Nemčijo in Španijo, ker je v teh državah veter pomemben vir obnovljive 

energije in je močno zastopan v energetski bilanci teh držav (Wind energy - the facts, 

2004).

2. 5. 1 Sprejemljivost vetrne energije v državah EU

Direktorat za raziskave je naročil študijo z naslovom: “Energija, problematika energetike 

in možnosti razvoja tehnologij (2002)” z namenom, da pridobijo podatke o pogledih 

javnosti na problematiko energetike in uporabe različnih tehnologij v državah EU. V 

raziskavi so analizirali percepcijo prebivalcev petnajsterice in jih strnili v naslednje 

rezultate. Rezultati kažejo realno sliko za konvencionalna goriva, precenjeni pa sta 

uporabi nuklearne energije in obnovljivih virov energije. Na vprašanje, iz kakšnih 

virov energije je pridobljena električna energija v EU, kar 49% vprašanih ni vedelo, da 

v EU več kot polovico energije proizvedejo z uporabo premoga. Pri uporabi nuklearne 

energije, jih je 55% pravilno odgovorilo, da eno četrtino energije za EU proizvedejo 

nuklearne elektrarne. Na tretje vprašanje, ki se glasi, da eno četrtino energije v EU 

prihaja iz obnovljivih virov energije, jih je kar 43% pravilno odgovorilo, da to ne drži. 

Eno najpomembnejših odkritij te raziskave je bilo tudi, da kar 88% tistih, ki so odgovorili 

3  Stroškov okolja in družbenih stroškov, ki niso sestavni del tržne cene
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na vprašalnik, meni, da so klimatske spremembe zelo resen problem in 75% teh tudi 

meni, da so fosilna goriva in transport glavni krivci za klimatske spremembe.

Iz rezultatov te raziskave izhaja zaključek, da prebivalci želijo biti bolje informirani o  

energetiki, še posebej o tistem delu, ki  se nanaša na njih osebno.

V študiji so vprašali tudi po tem, kako ocenjujejo stanje energetike do leta 2050. Vprašanje 

je bilo, katera energija bo cenovno najbolj ugodna. Kar 40% jih je menilo, da bodo to 

obnovljivi viri energije  (sončna, vetrna in biomasa), 24% se jih je odločilo za hidro 

elektrarne, 21% pa za naravni plin. Na vprašanje, kakšne vrste energije bo v uporabi 

največ, pa so bili odgovori naslednji: kar 27 % jih meni, da bodo to obnovljivi viri energije 

in 67% jih misli, da so it viri najboljša opcija za okolje.

Raziskava kaže, da je percepcija prebivalcev EU za 20 do 50 let naprej odvisna od osebnih 

nagnjenj in poznavanja različnih vrst obnovljivih virov. Pričakujejo, da bodo raziskave in 

razvoj novih tehnologij doprinesle k večji čistosti novih tehnologij, predvsem za okolje, 

uvedli naj bi nove vrste obnovljivih virov energije (69%) in čistejše oblike transporta 

(51%). Raziskava pa tudi posebej poudarja, da so razlike med posameznimi državami, 

članicami EU.

2. 5. 2 Sprejemljivost vetrne energije na Danskem

Raziskava javnega mnenja  na Danskem iz leta 2002 kaže, da bi 59% vprašanih kupilo 

energijo, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije in le 24% jih ne bi kupilo energijo, 

ki izvira iz teh virov. Rezultati raziskave iz leta 2001 kažejo, da kar 86% prebivalcev podpira 

vetrno energijo in od teh jih kar 68% meni, da bi morali povečati zmogljivosti vetrnih 

elektrarn. Le 18% vprašanih meni, da zadostujejo obstoječe zmogljivosti.

Leta 1997 so izvedli raziskavo v občini Sydthy, kjer prihaja iz vetrnih elektrarn kar 98% 

električne energije, ki jo dobiva 12.000 prebivalcev. Ugotovili so, da imajo prebivalci, ki 

veliko vedo o proizvodnji, načinu, tehničnih značilnostih, vplivih na okolje, bolj pozitiven 

odnos do te vrste energije. Poleg tega pa je v občini Sydthy kar 58% gospodinjstev 

delničarjev lokalnega vetrnega parka.

Na Danskem je javno mnenje o vetrni energiji pozitivno vsaj zadnjih deset let. (Wind 

energy - the facts, 2004).
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2. 5. 3 Sprejemljivost vetrne energije v Nemčiji

Odnos do vetrne energije se je v Nemčiji zelo spreminjal skozi čas, in sicer:

•sprva so bili posamezniki, ki so bili zainteresirani uporabljati vetrno energijo, kot so 

kmetje, ki so si vetrnico lahko postavili na svoji zemlji,

•nato so bili investitorji, ki niso bili iz kraja, kjer so investirali v vetrne parke na zemljiščih, 

ki so jih posamezne dežele namenile za razvoj vetrnic,

•nato so se razvili vetrni parki prebivalcev (citizen´s wind parks), ki so jih investirale 

družbe, ki so ponujale tudi delnice malim vlagateljem, ki so stanovali ali izvirali iz te 

lokacije, kjer se je  vetrni park gradil.

Na splošno, vetrni parki so sprejemljivi, če investitorji sledijo naslednjim principom:

•da je lokacija dovolj oddaljena od naselja,

•da so izbrane tihe vrste turbin,

•da so prebivalci stalno in pravilno obveščeni o vsem, kar se dogaja na lokaciji vetrnega 

parka,

•da ima lokalna skupnost neke vrste finančnih koristi, ker na njenem območju stoji 

vetrni park,

•da je upravna administracija parka v območju, kjer je vetrni park (delovna mesta za 

lokalno prebivalstvo),

•da so pogledi, zahteve in mnenja lastnikov zemljišč upoštevani pri izbiri lokacije 

vetrnega parka.

Čeprav je vetrna energija med prebivalci Nemčije sprejeta kot čista energija in kot  

oblika, ki varčuje z naravnimi viri, pa je veliko pomislekov o tem, da vetrni parki  

spremenijo pokrajino, moti jih hrup, frfotanje in svetlikanje vetrnic ter vpliv na  

populacije ptic. Na drugi strani pa jih skrbi tudi višja cena proizvedene električne  

energije in finančno pokritje za lastnike in operaterje vetrnic4 . 

Poleg tega je bilo tudi ugotovljeno, da postavitev vetrnih parkov ne vpliva negativno na 

turistični priliv gostov v  Nemčiji (Wind energy - the facts , 2004).

Poleg tega pa so v Nemčiji tudi združenja, ki nasprotujejo postavitvi vetrnih elektrarn. 

Eno takih združenj je “Nasprotniki vetrne energije”(Windkraftgegner), ki imajo posebno 

4  V zgoraj navedeni študiji za Nemčijo so za primer uporabe vetrne energije predstavili deželo Schlezwig-holstein, 

kjer so leta 2002 imeli 1.800 mW instaliranih kapacitet vetrne energije. Od tega je imela država 30% delež porabe te 

energije. Navedene ugotovitve so bile povzete za zvezno ministrstvo na osnovi analize vetrne energije v tej deželi.



405

spletno stran, na kateri objavljajo članke in ostale informacije. med drugim trdijo, 

da vetrna energija ni nobena alternativa, ker je ekonomsko “uspešna” samo zaradi 

zelo visokih državnih finančnih podpor, podrobno navaja vse stroške postavitve, 

obratovanja in demontaže vetrnic in ugotavlja, da so nerentabilne. Govori o tem, da je 

vsak davkoplačevalec prizadet, ker mora plačati za vetrnice, da te vetrnice prinašajo le 

malo dobrih stvari (profit imajo samo investitorji) in poziva somišljenike k protestom 

(Windkraftgegner, spletna stran). 

2. 5. 4 Sprejemljivost vetrne energije v Španiji

V Španiji ni bila izvedena nacionalna raziskava sprejemljivosti vetrne energije. Na 

razpolago pa so informacije, ki so jih posredovali: Špansko združenje za obnovljive vire 

(Spanish Renewable Energy Association) in EhN - Špansko nacionalno združenje, ki ima 

v lasti 30% zmogljivosti vetrnih elektrarn (lastniki 36 vetrnih parkov v letu 2001).

Razvoj vetrnih parkov v deželi Navarra in castilla je prinesel 2000 delovnih mest in  

400 mW kapacitet vetrne energije. Država Navarra je izvedla anketo o sprejemljivosti 

vetrnic med prebivalci ( glej tabelo1).

1. Tabela 1: Sprejemljivosti vetrne energije v Navarri

Leto 1995 1996 1998 2001

Število  turbin* 6 40 217 600

Pozitivno mnenje 85% 81% 81% 85%

Negativno mnenje 1% 3% 3% 1%

Vir: EhN 2001,  * - instalirane turbine so večinoma 660 kW

Iz tabele je razvidno, da je v Navarri že od leta 1995 dalje zelo visoka podpora javnosti 

vetrnim parkom.

Rezultati raziskave za področje vetrnega parka - El- Perdion. V tem parku 82% ljudi vidi 

vetrni park kot prednost, kar 41% jih park vizualno ne moti, 32% pa jih meni, da vetrni parki 

kazijo krajino in 24% jih meni, da vetrnice izboljšajo vizualno podobo krajine. Samo 2% 

pa jih meni, da je postavitev vernih parkov korak nazaj v vizualnem pogledu krajine. Zelo 

podobne rezultate so dobili tudi v drugih predelih Španije, kjer so zgrajeni vetrni parki.

Leta 2002 je bila izvedena študija javnega mnenja v Španiji za evropsko energetiko, ki 

je pokazala, da 79% vprašanih meni, da je vetrna energija pozitivna in le 1% vprašanih 
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je menilo, da je škodljiva. V študiji je bilo tudi ugotovljeno, da 62% vprašanih meni, da 

vetrni parki ne vplivajo na vizualno podobo krajine in 23% jih meni, da imajo vpliv na 

podobo krajine.

Visoko raven sprejemljivosti vetrne energije v Španiji je iskati v okoljskih, socialno-

ekonomskih in energetsko pogojenih vzrokih. Prav v vseh regijah je bila sprejemljivost 

vetrne energije več kot 70%. Kar 88% vprašanih vidi veter kot eno najčistejših oblik za 

pridobivanje električne energije in kar 48% jih meni, da vetrnice prinašajo delovna 

mesta in s tem bogastvo. Samo 17% vprašanih  podpira hidro elektrarne in le 2% termo 

elektrarne (Wind energy - the facts, 2004: 192-193).

2.6. Evropske izkušnje pri umeščanju vetrnih elektrarn  v prostor

Iz izkušenj držav EU na splošno velja, da čeprav je vetrna energija čista energija, ni brez 

vplivov na okolje. Za vetrne turbine je značilno:  

•da je potrebno imeti več kot eno vetrno turbino za večjo proizvodnjo,

•vetrne turbine so večinoma postavljene v oddaljenih, podeželskih območjih, kjer je na 

razpolago veliko vetra,

•vetrne turbine so vidne na veliko razdaljo,

•gibanje lopatic turbine povzroča frfotanje in bliskanje v soncu in s tem pritegne dodatno 

pozornost opazovalca.

Poleg teh vizualnih vplivov so še: hrup, vplivi na ekosisteme (ptic na kopnem ali rib  

v morju).

Predvideti je potrebno tudi vrsto vidikov prostorskega planiranja:

•vključitev vetrne energije v regionalne in lokalne plane,

•izpolnitev zahtev za izvedbo analize vplivov na okolje (EIA),

•vključitev vseh vrst vladnih uradov in agencij,

•predvideti vse vrste dovoljenj in sodelovanje upravnih služb pri tem,

•vključitev zainteresiranih  in delničarjev,

•terminski plan za pridobitev in javno overitev dovoljenj,

•ocena stroškov za izvajanje vseh potrebnih predhodnih študij,

•izgradnja in vključitev v omrežje.

Vsaka država ima svoj način planiranja, ki je prilagojen specifičnim potrebam in 

vrednotam dežele. Poznani so načini planiranja od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor 

ter mešanice obeh sistemov. Nekatere države zelo podrobno planirajo (Nemčija in 

Združeno kraljestvo). Prednosti podrobnega planiranja so, da lahko natančno določijo 
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lokacijo, prostorske in tehnične pogoje za umestitve vetrnic. Javnost v procesu sodeluje 

in daje svoje predloge in s tem ima lokacija večjo podporo. Lahko pa tak način zavleče 

čas planiranja na več let in s tem se sorazmerno povečajo stroški izgradnje in podaljša 

čas izgradnje (A Review of Promotion Strategies, spletna stran).

Na Danskem so razvili posebne oblike krajinskega planiranja za prostorsko umeščanje 

vetrnic in postopke za sodelovanje javnosti v procesu odločanja o lokacijah vetrnic.  

Posebno pozornost namenjajo prav izbiri lokacije in sprejemljivosti te lokacije po 

ekoloških, prostorskih kriterijih ter sprejemljivosti lokacije za prebivalstvo in civilna 

združenja. Na Danskem pa imajo vetrnice visoko javno podporo tudi zato, ker je visok 

odstotek družin na Danskem, ki so delničarji pri posameznih vetrnicah ali vetrnih 

zadrugah. Kaj se je mogoče naučiti iz danskega primera: v proces prostorskega planiranja 

morajo biti vključeni vsi zainteresirani, z metodami prostorskega planiranja mora 

biti zagotovljena sigurnost brez presenečenj in najti mora prave vzvode za podporo 

prebivalcev in zainteresiranih za prave prostorske umestitve (Spatial Planning for Wind 

Energy, 2002:1-10).                     

2. 7. Izkušnje glede sodelovanja javnosti v postopkih odločanja

Iz danskih in švedskih primerov je mogoče povzeti najbolj pogoste oblike sodelovanja 

javnosti.

Na konferenci o morskih vetrnih elektrarnah, ki jo je organiziralo Evropsko združenje 

za vetrno energijo (EWEA) v Bruslju leta 2001, je mogoče povzeti izkušnje za Dansko in 

Švedsko (EWEA, spletna stran).

med različnimi oblikami sodelovanja javnosti razlikujemo vsaj tri vrste sodelovanja:

•z informiranjem o tem, da potekajo projekti za izgradnjo skupine vetrnic na določenih 

lokacijah,

•z vključevanjem javnosti v proces planiranja in izvajanja projektov,

•s finančnim sodelovanjem v projektu tako, da so lokalni prebivalci in lokalne skupnosti 

delničarji v vetrnih elektrarnah.

Najbolj preprost pristop je, da investitor preprosto obvesti lokalne skupnosti in lokalno 

prebivalstvo o načrtih za izgradnjo vetrnic oziroma vetrnega parka in hkrati izvede tudi 

konzultacije z njimi glede umestitve v prostor in glede tehničnih in naravovarstvenih 

pogojev. Izvede analizo vplivov na okolje, kjer aktivno sodelujejo lokalne skupnosti in 

lokalno prebivalstvo.
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2. 7. 1 Izkušnje iz Danske o vključevanju javnosti

Navajamo primer sodelovanja javnosti pri izgradnji morske elektrarne middelgrunden, 

za katero je izbrana lokacija na morju, in sicer 3 km stran od pristanišča Kopenhagen.

Povzetek postopka sodelovanja javnosti s terminskim planom:

Inicialni sestanek za odobritev projekta september 1996

Prva javna razprava za 27 turbin januar- september 1997

Druga javna obravnava za 20 turbin januar - september 1998

Načelna privolitev za izgradnjo projekta maj 1999

Tretja javna obravnava (analiza vplivov na okolje –EIA) julij - oktober 1999

Končno dovoljenje Danske agencije za energijo december 1999

Podpis pogodb za izvedbo projekta december 1999

Začetek izvedbenih del marec 2000

Začetek obratovanja turbin in priključitev na omrežje marec 2001

Vir: Offshore Wind Energy EWEA Special Topic conference, 2001, skupina avtorjev experiences with and   

       strategies for public involvement in offshore wind projects

Najprej so določili proces odločanja o postavitvi vetrne elektrarne. Nato so naredili razpis 

za vpis lastništva delnic. Prvi korak je bila informacija o nameravani gradnji s terminskim 

planom vključevanja javnosti v vetrni elektrarni. Odziv potencialnih delničarjev je bil po 

številu prijav izjemno visok. Zato so se odločili za obliko zadruge. Prebivalci so se bali 

hrupa, zato so jih odpeljali na lokacijo vetrne elektrarne na kopnem, kjer so se na lastna 

ušesa lahko prepričali, koliko hrupa povzroča.

Po opravljenih treh javnih razgrnitvah je projekt vetrne elektrarne podpirala velika 

večina prebivalcev, predvsem delničarji, nevladne organizacije.  Samo manjše število 

lastnikov jadrnic, nekaj ribičev in posameznikov je nasprotovalo izgradnji tega projekta. 

Po prvotnem načrtu naj bi postavili 27 turbin v ravni črti. Po treh javnih razgrnitvah pa 

so postavili 20 turbin v rahlo zavitih treh črtah na morju. Ta morska vetrna elektrarna 

deluje kot zadruga. Lastniki te zadruge pa so: 50% lokalne skupnosti in 50% delničarji 

- prebivalci Kopenhagna. 

2. 7. 2 Vključevanje javnosti v Španiji

V Španiji je bil leta 2000 ustanovljen poseben konzorcij za več regij. Njegova naloga je 

bila, da hkrati promovira projekte obnovljivih virov  in organizira vključevanje javnosti v 
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odločanje. Eden izmed teh projektov je bila promocija novih tehnologij za vetrne turbine 

v Andaluziji. S ciljem, da tam postavijo vetrni park in tam tudi ustvarijo delovna mest za 

lokalno prebivalstvo. To so naredili tako, da so organizirali predavanja mednarodnih 

strokovnjakov o tehnološkem napredku pri vetrnih turbinah. Namen tega predavanja 

je bil, da so prebivalce in strokovnjake seznanili s tehnološkimi novostmi in hkrati prvič 

izmenjali mnenja o vetrnem parku na lokaciji v Andaluziji. Na te sestanke so povabili 

tudi predstavnike vetrnih elektrarn iz Danske, Švedske in Nemčije. Ti so predstavili svoje 

izkušnje z gradnjo in sodelovanjem javnosti v procesu izgradnje in obratovanja vetrnih 

elektrarn v svojih deželah. Po 3 mesecih javne razprave so predlagali prostorski plan. 

Nato so predlagali prostorski plan z umestitvijo vetrnega parka, ki so ga izdelali na osnovi 

predlogov iz javne razprave in povzetka predlogov tujih izkušenj, ki so bile pozitivno 

sprejete na lokalni ravni v Španiji (OPET - Network-Spain). 

2.8.  Vpliv vetrnih elektrarn na habitate ptic

Vetrne elektrarne imajo relativno močan vpliv na ptice. Ornitologi ugotavljajo dokaj 

visoko smrtnost ptic, ugotavljajo pa tudi, da se ptice selivke minimalno lahko prilagodijo. 

Zahtevajo, da so vključeni v proces načrtovanja vetrnih elektrarn, da bi se izognili dobro 

poznanim in začrtanim migracijskim potem ptic selivk iz S na J (povzeto po spletni strani: 

chilling Statistics - Birds / Windfarms, spletna stran).

Zadnji podatki za Navarro iz študije J. m. Leukuona 2000-2001, ki je raziskoval smrtnost 

ptičev v vetrnem parku s 368 turbinami v roku enega leta: 409 smrti plešcev (griffon 

vultures), 24 zlatih orlov in sov, 6 100 različnih vrst ptičev in 650 netopirjev. Avtor ocenjuje, 

da so bili 40% žrtev turbin ptiči migranti. Po mnenju avtorja te raziskave o smrtnosti 

ptičev se v javnosti podatki o smrti ptičev statistično zakrijejo, ker imajo v Navarri visoko 

usposobljene ljudi za odnose z javnostmi in vedo, kako povedati, da podatki v javnosti 

ne izpadejo grdo (Ogrin T, 2005, elektornska pošta).

III. ZAKLJUČEK

Tehnologija vetrnic se izredno hitro razvija in tehnološke izboljšave so doprinesle, da se 

je učinkovitost povečala za 5% na kvadratni meter rotorja. Proizvedena elektrika, ki so 

jo pridobili iz vetrnic, se je povečala za 100- krat v razdobju zadnjih 15 let. Teža turbin se 

je zmanjšala za polovico v zadnjih petih letih in stopnja hrupa se je znižala za polovico 

v zadnjih treh letih. cena pridobljene električne energije iz vetrnic se je od leta 1980 do 

leta 2004 zmanjšala za faktor 7.

Ena največjih kritik vetrne energije je nezanesljiva proizvodnja. Vetrne elektrarne ne 
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morejo proizvajati energije v času, ko ni vetra. Kljub temu, da je napredek v zadnjem času 

velik, pa na področju vetrne energije ostajajo odprta še mnoga vprašanja, med njimi tudi 

izkoriščanje te energije pri nizki hitrosti vetra. 

Na Danskem in v Nemčiji, kjer so številni prebivalci finančno vključeni v izgradnjo vetrnih 

parkov in odločitve o postavitvi vetrnih parkov sprejemajo na lokalni ravni, je visoka 

stopnja podpore javnosti za vetrno energijo. Prizadevanja, da bi zmanjšali negativne  

vplive na minimum skupaj z napori, da  vetrne parke prostorsko umestijo na estetski način 

ter z vključitvijo široke palete postopkov vključevanja sodelovanja javnosti v postopke 

odločanja o lokacijah in tehnologijah vetrnih parkov, kažejo dobre rezultate tudi v Španiji.

Raziskave javnega mnenja tudi kažejo pozitiven odnos do vetrne energije. Stopnja 

sprejemljivosti vetrne energije je odvisna od percepcije tehnologije in od načinov, kako 

investitorji komunicirajo z lokalnim prebivalstvom in lokalnimi skupnostmi, kjer so 

načrtovani novi objekti za postavitev vetrnih parkov.

V večini držav morajo investitorji napraviti analizo vplivov na okolje (EIA) in v okviru 

postopka izvajanja te analize je obvezno tudi sodelovanje javnosti. Na ta način je mogoče 

ugotoviti stopnjo sprejemljivosti projekta za lokalno prebivalstvo in lokalne oblasti. 

Glede prostorske umestite objektov vetrne energije veljajo pravila, da naj bodo umeščena 

tako, da najmanj motijo izgled krajine, da so zagotovljeni vsi standardi varnosti glede 

geologije, hrupa za prebivalstvo, ki živi v bližini in da ne povzroča siromašenja biotske 

raznovrstnosti lokalnega okolja.

Zelo pomemben element je tudi vključenost lokalnega prebivalstva in lokalnih skupnosti 

v proces načrtovanja, izvajanja in obratovanja projektov vetrnih parkov. Sodelovanje 

javnosti na vseh ravneh je izjemnega pomena za doseganje konsenza o lokaciji. Še 

posebej dobrodošlo je finančno sodelovanje lokalnega prebivalstva v obliki  lastniških 

delnic v lokalnem vetrnem parku. Kot dobre izkušnje se  kažejo primeri, ko so varstveniki 

narave od vsega začetka vključeni v projekt. Torej v proces samega načrtovanja lokacije, 

da lahko s svojim strokovnim znanjem pomagajo določiti mikro lokacijo, predvsem s 

področja migracijskih poti ptic in mest za gnezdenje ptic.
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SOCIALNA ZAŠČITA IN FLeKSIBILNOST TRgA deLA V 

dRŽAVAH eU*

I. UVOD

Pojmi socialna zaščita (social protection), socialna varnost (social security), socialno 

zavarovanje (social insurance) in socialno varstvo (social assistance) se uporabljajo 

za sisteme, v katerih so posameznikom zagotovljene pravice do dajatev v denarju 

ali v naravi. Sami pojmi so na prvi pogled skoraj sinonimi, zato je v praksi uporaba 

pojmov nedosledna in pogosto zavajajoča glede vrste in obsega pravic, ki temeljijo na 

določenem sistemu. Uporaba izrazov se razlikuje tudi po državah Evropske unije, zato 

smo kot izhodišče za analizo sistemov socialne zaščite v nalogi uporabili pomene, ki se 

uporabljajo za obravnavano ureditev v Sloveniji.

 

Pojem “socialno” po Pravnem terminološkem slovarju (ZRc SAZU, 1999) obsega 

dejavnosti za omiljenje in urejanje gmotnih in življenjskih razmer. Po Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (1994) socialno pomeni družbeno kot nasprotje od individualnega.  

Če bi povezali obe opredelitvi, bi lahko šteli, da so socialni sistemi tisti javni (družbeni) sistemi, 

ki so namenjeni urejanju in izboljševanju gmotnih in življenjskih razmer prebivalstva.

Ob upoštevanju mednarodnih pravnih ureditev pravic s področja socialne varnosti je 

mogoče povzeti, da sistemi socialne varnosti in pravice v teh sistemih obsegajo pravice 

zaposlenih oseb in drugih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost, do:

•nadomestila plače (dohodka), 

•dodatkov zaradi povečanja stroškov v primeru zdravljenja in v primeru preživljanja 

otrok,

•pokojnine v primeru začasne ali trajne nezmožnosti za delo (več o tem v nadaljevanju 

naloge). 

S pravicami v sistemu socialne varnosti se zagotavlja varnost in kontinuiteta dohodka 

delavcem in drugim aktivnim osebam in njihovim družinskim članom v času, ko ne 

morejo delati ali imajo povečane stroške.

* Mag. Eror Andrej, mag. Pristavec Đogić Mojca ; pripravljeno 1.2.2006, objavljeno 6.2.2006
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Pojem socialna zaščita se je začel uporabljati v zadnjih desetletjih in pomeni najširši okvir, 

ki obsega sisteme socialne varnosti, vključno s sistemi socialnih zavarovanj, socialnih 

pomoči in tudi drugih socialnih ugodnosti, kot so na primer stanovanjske ugodnosti, 

subvencije predšolskega varstva, subvencije prehrane za otroke, davčne olajšave in 

podobno (IUS INfO, spletna stran).

V nadaljevanju smo najprej prikazali segmente socialne zaščite v povezavi s trgom dela 

v državah  Evropske unije. Sledi podrobnejši prikaz ureditve sistema socialne zaščite 

v nekaterih državah članicah Evropske unije, in sicer v Nemčiji, Španiji, Združenem 

kraljestvu ter na finskem, s posebnim poudarkom na problematiki brezposelnosti. Pri 

svojem delu smo se oprli predvsem na podatke s svetovnega spleta, proučili pa smo tudi 

razpoložljivo strokovno literaturo. 

II. SEGMENTI SOCIALNE ZAŠČITE V POVEZAVI S TRGOM DELA  
 V DRŽAVAH EU

2.1 Smernice EU na področju socialne zaščite

Evropski svet je na zasedanju v Lizboni marca 2000 sprejel strategijo, usmerjeno v 

trajnostno gospodarsko rast z več in boljšimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo 

ter dolgoročnimi cilji zaposlovanja - t.i. Lizbonsko strategijo. Krepitev socialne kohezije 

predstavlja ključni element za njen uspeh. V skladu s sklepi zasedanja Evropskega sveta 

iz marca 2005 mora Unija znotraj treh razsežnosti Lizbonske strategije (gospodarske, 

socialne in okoljske) aktivirati vse ustrezne nacionalne vire in vire EU. V Uradnem listu 

Evropske unije z dne 6. avgusta 2005 lahko zasledimo Sklep Sveta EU z dne 12. julija 2005 

o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (2005/600/ES). Sklep kaže na potrebo 

po doseganju polne zaposlenosti, kakovostnih delovnih mestih, visoki produktivnosti 

dela in socialni koheziji. Zato izpostavlja nekaj prednostnih nalog: spodbuditi več ljudi, 

da se zaposlijo in ohranijo zaposlitev, povečati ponudbo delovne sile in posodobiti 

sisteme socialne zaščite; izboljšati prilagodljivost delavcev in podjetij ter povečati naložbe 

v človeški kapital z boljšim izobraževanjem in strokovnim usposabljanjem. Priloga  

tega sklepa so Smernice zaposlovanja (2005-2008), ki natančneje opredeljujejo  

omenjene naloge.

Referenčno veljavo imajo tudi Priporočila Sveta EU z dne 14. oktobra 2004 o izvajanju 

politik zaposlovanja držav članic.

Z letošnjim letom stopi v veljavo Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU (883/2004 z 
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dne 29. april 2004) o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki poenostavlja in razjasnjuje 

pravila glede sistemov socialne varnosti v EU. Njen namen je poenostaviti življenje 

državljanov EU z olajšanjem izrabe njihove pravice do prostega gibanja - povečuje namreč 

obveznost sodelovanja med organi, ki delujejo na področju socialne zaščite.

Evropska unija namesto običajnega harmoniziranja zakonodaje na področju socialne 

zaščite določa koordinacijo nacionalnih sistemov, ki so rezultat dolgoletne nacionalne 

tradicije in izražajo kulturne značilnosti posamezne države članice. V okviru koordinacije 

je državam dovoljeno pridržati pravico za določitev oblik pravic (benefits) in pogojev 

za njihovo dodelitev. hkrati pa zakonodaja EU vendarle uvaja določena pravila in 

načela, ki zagotavljajo, da različni nacionalni sistemi ne vplivajo negativno na pravico 

posameznika do prostega gibanja. Uredba določa, da vsem osebam s prebivališčem na 

ozemlju države članice pripadajo enake dolžnosti in pravice kot državljanom te države. 

S tem je uveljavljeno načelo enake obravnave. 

Evropska komisija je leto 2006 razglasila za Evropsko leto mobilnosti delavcev, namenjeno 

promociji geografske in poklicne mobilnosti delavcev v EU. S tem želi odpreti široko 

razpravo o geografski in poklicni mobilnosti delavcev med državami članicami EU, 

spodbuditi izmenjavo dobrih praks na tem področju ter državljane oziroma delavce 

držav članic EU seznaniti s pravicami, ki jih imajo. Za spodbujanje aktivnosti v tej smeri 

na lokalnem nivoju je Evropska komisija namenila finančna sredstva in objavila javni 

razpis (EU, spletna stran).

2.2 Pravice in pomoči, ki izvirajo iz dela

Pravice in pomoči iz dela predstavljajo sistem pravic, do katerih so upravičene le 

osebe, ki so v delovnem razmerju. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

(OEcD) sisteme pravic deli na tiste, do katerih so upravičeni polno zaposleni, in na 

tiste, do katerih so upravičeni zaposleni za krajši čas (EK, 2004: 37). Pravice in pomoči, 

ki izhajajo iz dela, po mnenju OEcD predstavljajo tudi obliko stimulacije za brezposelne, 

da najdejo zaposlitev. Pravice in pomoči, ki izhajajo iz dela, lahko predstavljajo razliko v 

višini prejemkov, ki jih prejemajo zaposlene osebe in tistih prejemkih, ki jih prejemajo 

brezposelni.

Čeprav so te pravice teoretično lahko dostopne vsem zaposlenim, pa so jih države 

doslej uvajale predvsem za zaposlene z nižjimi dohodki. Velikokrat so namenjene tudi 

družinam, torej delavcem z vzdrževanimi člani.

“Primeri takih pravic, pomoči in ugodnosti so lahko:

•davčne olajšave vezane na dohodek iz dela,

•davčne olajšave vezane na dohodek iz dela in položaj družine,
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•dodatki na prejemke delavcev,

•družinski dodatki/pomoči/ugodnosti za delavce,

•ostale davčne olajšave in nadomestila za delavce (stanovanja, zdravstveno 

varstvo...)” 

(EK, 2004: 38).

2.3 Aktivne politike zaposlovanja:

Glavne kategorije, na katere se običajno delijo metode Aktivne politike zaposlovanja, so:

•svetovanje in usmerjanje,

•izobraževanje (ponovno usposabljanje, izpopolnjevanje),

•neposredno ustvarjanje delovnih mest (polno subvencioniranje zaposlitve, običajno 

v javnem sektorju),

•subvencioniranje plač,

•nastavitev/zaposlitev delavca (EK, 2004: 38).

Leta 2001 je bila po naročilu Evropske komisije izdelana študija o reformah na področju 

davčnih olajšav, ki imajo namen povečati zaposlitvene iniciative v državah članicah EU. 

V študiji je bilo ugotovljeno, da je Evropska komisija vložila velike napore v razpravo 

o reformah davčnega sistema in sistema ugodnosti (pravic) oz. pomoči v povezavi z 

delovanjem trga dela. Na podlagi tega so države članice začele zmanjševati obdavčitev 

dela. Študija je tudi pokazala, da napredek reform na področju davkov ni bil sorazmeren 

sistemu ugodnosti, kjer so bile reforme relativno majhne, brez prave pozornosti 

usmerjene na njuno součinkovanje.

Končna ugotovitev študije je bila, da so potrebni koraki k zmanjšanju splošne radodarnosti 

shem ugodnosti (pravic/pomoči) - vključno s prenovo mehanizmov razporejanja - in k 

okrepitvi njihovega vpliva na aktivne politike zaposlovanja s ciljem povečanja njihove 

učinkovitosti. Taka usmeritev naj bi pomagala ljudem iz situacije odvisnosti od ugodnosti 

in pomoči do zaposlitve z istočasno ohranitvijo ustreznega nivoja socialne zaščite za tiste, 

ki jo potrebujejo (EK, 2004).

2.4 Zaposlitve s fleksibilnim delovnim časom

Evropska fundacija za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev je v 21 državah članicah 

EU na 21.000 podjetjih v obdobju od jeseni 2004 do pomladi 2005 izvedla raziskavo,  
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ki je pokazala, da je fleksibilno delo1, glede na prve rezultate raziskave, pozitivna praksa 

tako za delodajalce kot tudi za zaposlene. Skoraj polovica evropskih podjetij z deset ali 

več zaposlenimi zdaj uporablja ureditev fleksibilnega delovnega časa2.

menedžerjem in predstavnikom zaposlenih se zdi, da te oblike delovnega časa vplivajo 

na boljše zadovoljstvo z delom, lažjo prilagoditev delovnega časa potrebam dela in k 

manjšemu absentizmu. Kljub temu pa v Evropi na tem področju obstajajo znatne razlike.

Prvi rezultati kažejo, da na cipru, Portugalskem in v Grčiji manj kot tretjina podjetij 

omogoča zaposlenim, da delovni čas razporejajo bolj fleksibilno, medtem ko na 

Švedskem, v Latviji in na finskem tako posluje že kar dve tretjini podjetij. Tudi oblike 

fleksibilnosti so po državah precej različne. V nordijskih državah, Nemčiji, Avstriji in na 

Češkem, fleksibilen delovni čas običajno pomeni možnost variiranja načinov doseganja 

določenega števila ur v mesečnem obsegu, medtem ko je v južnoevropskih državah 

za fleksibilnost delovnega časa smatran premakljiv prihod in odhod na delo v sklopu 

dnevnega fonda ur.

Predstavniki delavcev kot eno bistvenih značilnosti fleksibilnega delovnega časa navajajo 

lažje usklajevanje delovnega in zasebnega življenja.

Natančnejši podatki raziskave bodo objavljeni aprila 2006 (EU Business, spletna stran).

Tudi zaposlitve za krajši delovni čas (30 ur na teden ali manj) so oblika zaposlitve s 

fleksibilnim delovnim časom. Večina oseb, ki v EU delajo s skrajšanim delovnim časom, 

so ženske. Delež moških, ki imajo t.i. part-time zaposlitev, je v EU pod 10%, izjema so 

le Nizozemska, Danska in Švedska. Odnos do takih zaposlitev se od države do države 

precej razlikuje. Na eni strani se smatrajo kot učinkovita oblika usklajevanja poslovnega 

in družinskega življenja, ki ženskam omogoča, da najdejo ustrezno uravnoteženost med 

poklicnimi karierami in otroki. V tem smislu imajo zaposlitve za krajši delovni čas značaj 

prostovoljne izbire. Po drugi strani pa so lahko te zaposlitve videne kot znak neugodnega  

položaja osebe na trgu delovne sile. Take zaposlitve so nizko cenjene in slabo plačane. 

1  Raznolikost fleksibilnih oblik zaposlitve in dela ter pomanjkanje splošno sprejetih mednarodnih definicij povzroča 

težave pri enotnem poimenovanju teh oblik. mednje uvrščamo delo po pogodbi o delu, delo na domu, izmensko 

delo, delitev delovnega mesta (kombinacija dveh delavcev na delovnem mestu, ki sicer zaposluje enega delavca s 

polnim delovnim časom), trikotno zaposlovanje (posredniki dela svoje delavce posredujejo drugim podjetjem) in 

še vrsto drugih  oblik zaposlitev.

2 fleksibilen delovni čas ali časovna fleksibilnost je povezana z razlikami v številu in času delovnih ur (npr. 

spremenljiv delovni čas, premakljiv čas prihoda in odhoda na delo, pogodbe o letnem številu delovnih ur in delo 

prek polnega delovnega časa).
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Oseba bi raje delala za poln delovni čas ali pa ostala izven trga delovne sile. Visoka 

stopnja zaposlenosti žensk in majhen delež žensk, zaposlenih za krajši čas sta značilna 

za finsko, Portugalsko in večino držav vzhodne Evrope (zaposlenih več kot 50% žensk, 

večinoma za poln delovni čas). Relativno visoka stopnja zaposlenosti žensk, vendar z 

več kot 20% deležem zaposlenih v razmerjih za krajši delovni čas, je značilnost drugega 

vzorca zaposlovanja žensk. Najti ga je v srednjeevropskih državah, Združenem kraljestvu, 

na Irskem, z Nizozemsko kot ekstremnim primerom. Tretji model zaposlovanja žensk 

pa je nizka stopnja njihove zaposlenosti, tiste, ki pa so zaposlene, so zaposlene za poln 

delovni čas. Tak primer so južnoevropske države (Eurofound, spletna stran).

2.5 Sistemi ugodnosti, nadomestil in pomoči za primer  
 brezposelnosti

V nadaljevanju se bomo osredotočili na vprašanje, kako sistem ugodnosti in pomoči 

spodbuja ali zavira brezposelne pri njihovem iskanju dela. Pri tem gre lahko za neposreden 

prehod iz brezposelnosti v zaposlitev, za prehod iz brezposelnosti v sistem aktivne 

politike zaposlovanja ali za prehod iz aktivne politike zaposlovanja v zaposlitev (npr. iz 

usposabljanja ali subvencioniranih zaposlitev v redne zaposlitve).

Glede na študijo, opravljeno po naročilu Evropske komisije v letu 2004 (Benefit  

systems and their interaction with active labour market policies), obstajajo trije glavni 

tipi nadomestil in pomoči:

•nadomestila, ki nadomeščajo dohodek: nadomestilo za primer brezposelnosti in 

socialna pomoč,

•nadomestila, ki dopolnjujejo prihodek: gospodinjski dodatek, dodatek za nego otroka, 

družinski dodatek,

•ugodnosti, ki izhajajo iz naslova zaposlenosti (prejemniki le-teh so lahko samo osebe, 

ki so v delovnem razmerju).

Tabela 1 prikazuje uporabo zgoraj omenjenega sistema v nekaterih državah članicah EU.
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Tabela 1: Sistem nadomestil in pomoči v nekaterih državah EU

Ugodnosti, pomoči, pravice

Nadomestila prihodka Dopolnjevanje dohodka Pravice iz dela

Države

Nadomestilo 

za primer brez-

poselnosti 

Pomoč za 

primer brez-

poselnosti

Socialna 

podpora / 

pomoč

Gospodinjski 

dodatek

Dodatek 

za nego 

otroka

Družinski 

dodatek

(family benefits)

Belgija X - X X - X
Da, davčne 

olajšave

Danska X - X X X X Ne

Nemčija X X X X - X Da

Grčija X X - X - X
Da, davčne 

olajšave

Španija X X X X - X
Da, davčne 

olajšave

Francija X X X X X X
Da, davčne 

olajšave

Irska X X X X - X Da

Italija X - X X - X

Da, otroški / 

družinski dodatki 

(family allowances)

Luksemburg X - X X X X Ne

Nizozemska X X X X X X
Da, davčne 

olajšave

Avstrija X X X X X X
Da, davčne 

olajšave

Portugalska X X X X - X Ne

Finska X X X X X X
Da, davčne 

olajšave

Švedska X X X X X X Ne

Združeno 

kraljestvo
X X X X X X Da

Vir: mISSOc mutual Information System on Social Protection in the member States of the European Union) 2002.

Legenda:

X pomeni, da je v državi prisotna določena oblika nadomestila / pomoči / dodatka

 - pomeni vse ostalo (npr. ni splošne oblike)
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Ko gledamo na strukturo nadomestil in pomoči za primer brezposelnosti v državah EU, 

moramo razlikovati med nadomestilom za primer brezposelnosti in pomočjo za primer 

brezposelnosti. Z izjemo Belgije, Danske, Italije in Luksemburga sestoji zavarovanje za 

primer brezposelnosti v vseh predstavljenih državah iz dveh nivojev pravic (benefits). 

Prvi in najpomembnejši je sistem nadomestil za primer brezposelnosti, ki se izplačujejo 

neposredno po nastanku brezposelnosti. Večina držav ima tudi drugi sistem, sistem 

pomoči za primer brezposelnosti. Ta sistem pokriva delavce, ki so že izkoristili elemente, 

ki jih nudi sistem nadomestil oziroma niso izpolnili pogojev za njihovo prejemanje.

Tabela 1 prikazuje, da imajo vse obravnavane države vpeljan sistem zavarovanja za primer 

brezposelnosti in s tem možnost izplačevanja nadomestila. Avstrija, finska, francija, 

Grčija, Irska, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo imajo 

tudi sistem pomoči za primer brezposelnosti.  Portugalska je pred časom uvedla tudi 

program zagotavljanja minimalnega dohodka, z namenom izboljšanja položaja družin in 

posameznikov, ki imajo nizke prihodke in se znajdejo v okoliščinah socialne izključenosti 

ali so se le-tej približali (EK, 2004:76). 

Tabela 2: Pogoji in sankcije povezane s pravicami iz naslova zavarovanja za  

 primer brezposelnosti

Država Pogoji Sankcije

Belgija Dolžina delovne dobe, kot pogoja za upravičenost, variira glede na starost 

zavarovane osebe, med 312 delovnimi dnevi v obdobju zadnjih 18 mesecev, 

do 624 delovnih dni v zadnjih 36 mesecih. Brez preverjanja premoženja 

upravičenca.

Vračilo sredstev, ki so bili prejeti 

neupravičeno; izključitev za celoten 

čas, ko upravičenec ni bil na voljo za 

trg dela.

Danska Doseganje določenega minimalnega obdobja zaposlenosti in zavarovanje 

vsaj za čas 52 tednov v preteklih treh letih. Brez preverjanja premoženja 

upravičenca.

Začasna ustavitev in če se prevara 

ponovi, izključitev iz sklada.

Nemčija Zavarovanje za primer brezposelnosti: brezposelna oseba je morala biti 

obvezno zavarovana vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih; prihodek od 

kakršnegakoli dela za krajši čas (manj kot 15 ur na teden) zmanjša upravičenost 

do varstva iz naslova brezposelnosti. Zaslužek do 20% nadomestila za brez-

poselnost ali vsaj 165 € se ne upoštevajo. Tudi ostali prihodki ali premoženje 

se ne upoštevajo.

Pod določenimi pogoji, npr. status 

brezposelnega povzročen zaradi 

zavrnitve sprejemljive zaposlitve 

- upravičenost do nadomestila ali 

pomoči se ukine za 12 tednov.

Grčija Vsaj 125 delovnih dni v 14 mesecih pred nastopom brezposelnosti ali vsaj 

200 dni dela v zadnjih dveh letih (pred brezposelnostjo). Za upravičence, ki 

prvič ostanejo brez dela, vsaj 80 dni dela v enem letu v zadnjih dveh letih. Brez 

preverjanja premoženja upravičenca.

Če se upravičenec trikrat ne od-

zove na ponujeno zaposlitev ali 

izobraževanje, se mu prekinejo prav-

ice iz naslova brezposelnosti. 
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Država Pogoji Sankcije

Španija Zavarovanje za primer brezposelnosti: minimalno obdobje plačevanja: vsaj 

360 dni v zadnjih 6 letih pred nastankom brezposelnosti. Brez preverjanja 

premoženja upravičenca.

Pomoč za brezposelne: običajno ni pogojev; le nekatere oblike pomoči 

zahtevajo minimalno dobo plačevanja zavarovanja od 3-6 mesecev;  pogoj je 

lahko tudi, da je oseba brez vira sredstev, ki bi presegal 75% zneska minimalne 

plače. V primeru družine se mesečni prihodek družine deli s številom članov 

družine - znesek ne sme preseči 75% zneska minimalne plače.

Predpisane so sankcije in postopki v 

primeru zlorabe sistema zavarovanja 

za primer brezposelnosti.

Francija Zavarovanje za primer brezposelnosti: vsaj štiri mesece (122 dni) zavarovanja 

v zadnjih 18 mesecih. Brez preverjanja premoženja upravičenca.

Pomoč za brezposelne: določen najvišji mesečni prejemek; za dolgotrajno 

brezposelne samske osebe  935,20 €, za dolgotrajno brezposelne pare 

1.469,60€.

Glede na odločitev zavoda, možnost 

začasne ali trajne prekinitve 

prejemanja pomoči/nadomestil v 

primeru, da oseba ne išče aktivno 

zaposlitve.

Irska Zavarovanje za primer brezposelnosti: za 39 tednov plačanih prispevkov v letu pred 

začetkom prejemanjem nadomestila ali za 26 tednov plačanih prispevkov za vsako 

od dveh predhodnih davčnih let. Brez preverjanja premoženja upravičenca.

Pomoč za brezposelne: ni posebnih pogojev glede predhodnega obdobja. 

Preverja se premoženje upravičenca. 

Osebam, ki ne izpolnjujejo osnovnih 

pogojev, se izplačilo ukine.

Italija Osnovne ugodnosti/pomoči za primer brezposelnosti: dve leti zavarovanja in 

52 tedenskih prispevkov v zadnjih dveh letih. 

Posebne ugodnosti/pomoči za primer brezposelnosti: 10 mesečnih prispevkov 

ali 43 tedenskih prispevkov v zadnjih dveh letih v gradbeništvu.

Podpora za mobilnost: vsaj 12 mesecev zavarovanja, vsaj 6 mesecev efektivnega 

dela v tem obdobju.

Za vse oblike nadomestil/pomoči: brez preverjanja premoženja upravičenca.

Prenehanje ugodnosti/pomoči 

v primeru prostovoljne 

brezposelnosti (zavrnitev ustrezne 

zaposlitve).

Luksemburg Vsaj 26 tednov zaposlenosti v predhodnem letu. V primeru brezposelne 

osebe, katere partner ima preko 3.225,55 € razpoložljivega prihodka, je 

nadomestilo znižano za 50% razlike med prihodkom partnerja in najvišjim 

nadomestilom.

Izguba nadomestila za sedem dni 

(30 dni, če se situacija ponovi), če 

brezposelna oseba zavrne obisk na 

zavodu za zaposlovanje.

Nizozemska Kratkoročna nadomestila/pomoč: vsaj 26 tednov plačane zaposlitve v preteklih 

39 tednih (26-tedenski pogoj).

Nadomestila in pomoči vezane na dohodek in nadaljnja nadomestila/pomoči: 

26-tedenski pogoj in zaposlitev vsaj v obdobju 4 let v zadnjih 5 letih; s pogojem 

da je v vsakem letu oseba prejemala plačo vsaj 52 dni. Brez preverjanja 

premoženja upravičenca.

Če se upravičenec ne podreja 

predpisom, je zavod za socialno varstvo 

dolžan ukrepati po za to predvidenih 

postopkih (popolna ali delna ukinitev 

nadomestila/pomoči, določitev kazni). 

To vključuje obvezo iskanje zaposlitve in 

sprejem ustrezne zaposlitve.

Avstrija Zavarovanje za primer brezposelnosti: pogoj je 52 tednov zavarovanja v zadnjih 

24 mesecih; 26 tednov v zadnjih 12 mesecih za osebe, mlajše od 25 let. Prihodek 

od manjših zaposlitev (do 301,54 € na mesec) ne zmanjša upravičenosti, prihodek 

preko tega zneska popolnoma izniči upravičenost (za zaposlitve za določen čas 

- manj kot en mesec in za samozaposlene obstajajo posebna določila).  

Pomoč za primer brezposelnosti: preverja se premoženje posameznika (in 

partnerja) in ugotovi potrebo.

V primeru, da oseba zavrne 

zaposlitev, prekinitev upravičenosti 

za 6 tednov.
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Država Pogoji Sankcije

Portugalska Zavarovanje za primer brezposelnosti: vsaj 540 dni plačanega dela in plačevanje 

prispevkov (ali podobna situacija) v predhodnih 24 mesecih. Brez preverjanja 

premoženja upravičenca.

Pomoč za primer brezposelnosti: vsaj 180 dni plačanega dela v zadnjih 12 

mesecih. Povprečen mesečni prihodek ne sme presegati 80% minimalne 

zajamčene plače določene panoge.

Sankcije so predvidene v primeru, 

da upravičenec ni na voljo zavodu 

za zaposlovanje, ne išče aktivno 

zaposlitve ali ne sporoči spremembe 

prebivališča.

Finska Osnovno zavarovanje za primer brezposelnosti: zaposlen vsaj 43 tednov 

v zadnjih 24 mesecih in v vsakem tednu vsaj 18 ur; samozaposleni: vsaj 24 

mesecev delovanja v zadnjih 48 mesecih. Brez preverjanja premoženja.

Nadomestila in pomoči vezane na dohodek: kot v primeru osnovnega 

zavarovanja in izpolnjen pogoj obdobja zaposlenosti v času članstva v skladu 

za primer brezposelnosti. Brez preverjanja premoženja.

Pomoč za primer brezposelnosti: brez pogoja predhodne zaposlitve. 

Preverjanje premoženja, vendar ne v času “(1) izvajanja ukrepov trga dela - 

labour market measures, (2) v času prvih 180 dni po prenehanju izplačevanja 

nadomestila za primer brezposelnosti, (3) pri osebah starih med 55-64 let, ki so 

izpolnile pogoj, da so bile določeno obdobje pred nastopom brezposelnosti 

zaposlene.

Če je oseba prostovoljno in brez 

pravega razloga prekinila delovno 

razmerje, ali če je bila zaposlitev 

prekinjena zaradi lastne krivde, se 

podpora za primer brezposelnosti  tri 

mesece ne izplačuje. Če oseba zavrne 

zaposlitev brez pravega razloga, ni 

upravičena do nadomestila/pomoči 

v obdobju dveh mesecev.

Švedska Če je bila oseba zaposlena ali samozaposlena vsaj 6 mesecev in vsaj 70 ur na 

mesec ali da je bila zaposlena ali samozaposlena vsaj 450 ur nepretrgoma vsaj 

šest mesecev z vsaj 45 urami dela vsak mesec v zadnjih 12 mesecih (pogoj 

zaposlitve).

Po končanem študiju: oseba je morala iskati zaposlitev tudi preko zavoda za 

zaposlovanje ali delati vsaj 90 dni v 10 mesecih po končanem študiju (študentski 

pogoj). Za pridobitev nadomestila in pomoči vezane na dohodek, mora biti 

prosilec tudi član sklada za primer brezposelnosti vsaj 12 mesecev.

Za novo obdobje nadomestil: če je nujno, se lahko  največ dva meseca, ob 

izpolnjevanju pogoja zaposlitve, nadomesti z odsotnostjo zaradi starševstva 

ali služenja vojaškega roka.

V  nobenem primeru ni preverjanja premoženja prosilca.

Prekinitev nadomestil/pomoči: 45 dni 

(9 tednov), če oseba prekine delovno 

razmerje brez tehtnega razloga; 40 

dni, če zavrne ustrezno zaposlitev 

(po prvi zavrnitvi 25% znižanje, po 

drugi zavrnitvi 50% znižanje, po tretji 

prekinitvi - prekinitve prejemanja 

nadomestila/pomoči). 

Z d r u ž e n o 

kraljestvo

Nadomestilo za iskalce zaposlitve glede na vložek: ni določeno posebno 

predhodno obdobje, le prispevki morajo biti plačani. Ni preverjanja 

premoženja (čeprav se upošteva vsak prihodek iz naslova zaposlitve ali 

prejemanja pokojnine nad 80 € (50 GBP)). 

Nadomestilo za iskalce zaposlitve glede na dohodek: ni določeno posebno 

predhodno obdobje, toda prosilec mora imeti stalno prebivališče v ZK. 

Preverjanje premoženja: običajno se upoštevajo vsi prihodki družine in se 

glede na njihove potrebe določi, ali so upravičeni do nadomestila/pomoči.

med drugim so sankcije predvidene 

v primeru, da upravičenec ne 

more dokazati, da je za prenehanje 

delovnega razmerja po njegovi volji 

imel ustrezen razlog; če oseba ne 

izpolnjuje zahtevanih pogojev za 

status aktivnega iskalca zaposlitve; 

v primeru izgube zaposlitve zaradi 

krivde upravičenca.

Vir: EK, 2004
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Tabela št. 2 predstavlja pregled pogojev, ki jih mora brezposelna oseba izpolnjevati, da 

postane upravičena do nadomestil/pomoči in pregled sankcij v primeru neizpolnjevanja 

pogojev, ki spremljajo status upravičenca.

V primeru nadomestila za primer brezposelnosti pogoje za upravičenost izpolnjujejo 

tisti, ki imajo ustrezen obseg plačanih prispevkov. V vseh obravnavanih državah, z izjemo 

Danske in finske, so prispevki v zavarovalni sklad obvezni. minimalni obseg prispevkov 

se po državah precej razlikuje. Na primer, na eni strani se v Grčiji za izpolnitev pogoja za 

prejemanje nadomestila za brezposelnost zahteva vsaj 125 dni zaposlitve v zadnjih 14 

mesecih, na drugi strani pa je v Španiji minimalno obdobje za vplačane prispevke vsaj 

360 dni v zadnjih 6 letih.

Kar se tiče pomoči za primer brezposelnosti, le-ta običajno sledi izteku upravičenosti  

za prejemanje nadomestila za brezposelnost. Večina obravnavanih držav izplačuje 

pomoč brez pogoja predhodne zaposlitve. Izjeme so Portugalska, Španija, Nizozemska  

in Švedska, ki zahtevajo minimalno dobo predhodne zaposlitve. Na primer, na 

Portugalskem se zahteva vsaj 180 dni plačanega dela v predhodnih 12 mesecih. V Španiji 

je potrebno plačilo prispevkov vsaj za obdobje 3-6 mesecev. V državah, ki poznajo  

sistem pomoči za primer brezposelnosti, se običajno uporablja metoda preverjanja 

premoženja - ponekod družine, ponekod zgolj prosilca/upravičenca. 

Iz tabele 2 je tudi razvidno, da vse upoštevane države predvidevajo sankcije v primeru, 

da upravičenec ni aktiven iskalec zaposlitve.

2.6 Sistemi socialne pomoči

V državah EU je bila že po tradiciji naloga sistema zavarovanja za primer  

brezposelnosti  zagotoviti nadomestilo za izpad dohodka v primeru brezposelnosti 

posameznika.  Nekaj časa so socialne pomoči imele manjšo vlogo.  Zato so bili ukrepi 

za bolj dejavno vlogo prejemnikov sredstev predvsem v domeni prejemkov iz naslova 

zavarovanja za primer brezposelnosti. Zaradi vse večjega pomena prejemkov iz  

naslova socialne pomoči, so omenjeni ukrepi postali tudi njen del.  V praksi je to  

pogosto pomenilo, da so zavodi za zaposlovanje ali lokalne oblasti za prejemnike 

socialnih pomoči oblikovale mehanizme za njihovo dejavnejšo vlogo. Na primer, 

prejemanje socialne pomoči je postalo bolj regulirano s tem, da je bil prejemnik  

dolžan sprejeti ponujeno delo ali začasne zaposlitve v sistemu javnih del  

(EK, 2004: 84).
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Tabela 3: Socialna pomoč, oblike, trajanje in obdavčevanje (stanje 2002)

Socialna pomoč

Država Oblike pomoči in osnovna načela

Trajanje in viri preverjanja 

premoženja (means test) Pripravljenost za delo

Belgija “minimum de moyens d’Existence, minimex 

(bestaansminimum)”

Upravičenci: partnerji živeči v skupnem gospodinjstvu 

ali posameznik.

Osnovna načela: zagotoviti minimalen prihodek osebam, 

ki nimajo zadovoljivih virov in ki si jih ne morejo zagotoviti 

z lastnim naporom ali drugimi sredstvi.

Trajanje: neomejeno.

Viri: vsi viri, v kakršnikoli obliki 

ali kateregakoli izvora.

Izkazana volja do dela. Razen, 

če je to zaradi zdravstvenih 

ali drugih utemeljenih 

razlogov nemogoče. V 

primeru partnerske zveze 

morata oba partnerja 

dokazati pripravljenost do 

dela.

Danska “Social Bistand”

Socialna pomoč se izplačuje, ko nastopi “socialni 

dogodek” (npr. brezposelnost). Nizek prihodek sam po 

sebi ni socialni dogodek.

Upravičenci: posameznik, razen v primeru poročenih 

parov: par; otroci imajo v sistemu socialnih pomoči osebne 

pravice (personal right).

Osnovna načela: ukrepi za ponovno aktiviranjep 

osameznika ali ugodnosti/pomoči so ponujene, ko  

začasno, kratkoročno ali dolgoročno nastopijo posebne 

okoliščine (npr. bolezen, brezposelnost), v katerih 

posameznik ali družina ne more zadovoljiti svojih potreb.  

Trajanje: neomejeno.

Viri: vsi viri, ne glede na njihovo 

naravo. Nekaj izjem: npr. 

nadomestilo za invalidnost.

Vsak je dolžan sam skrbeti 

zase. Oba partnerja 

morata izčrpati vse poti 

do zaposlitve. Upravičenci 

brez ostalih problemov 

(samo brezposelnost), 

morajo biti aktivni iskalci 

zaposlitev.

Nemčija “Sozialhilfe”

Socialna pomoč: pomoč za kritje življenjskih stroškov 

(vključno s hrano, oblačili...) - pomoč v izrednih 

razmerah.

Upravičenci: posamezniki ali samostojna družinska 

enota.

Osnovna načela: zagotoviti prejemniku, ki se ni 

zmožen sam preživljati, dostojen življenjski standard 

in ga postaviti v položaj, ko bo sposoben živeti brez 

socialne pomoči.

Trajanje: brez omejitve - dokler 

to zahtevajo okoliščine.

Viri: vsi prihodki, vključno s 

socialnimi nadomestili, kot 

npr. otroški dodatek. Upošteva 

se tudi premoženje z izjemo 

nekaterih oprostitev.

Osebe, ki so sposobne, 

morajo biti pripravljene 

sprejeti vsako ustrezno 

delo.

Grčija Ne obstaja splošna shema / splošen sistem.

Španija “Ingreso minimo de Insercion or Renta minima”

Sistem minimalnega prihodka implementiran v 17 

avtonomnih skupnostih (regijah).

Upravičenci: posamezniki ali samostojne družinske 

enote.

Osnovna načela: boj proti revščini v obliki denarnih 

pomoči/ugodnosti  za osnovne življenjske potrebe.

Trajanje: običajno 12 mesecev, 

z možnostjo podaljšanja.

Viri: upošteva se celotno 

imetje družine.

mora biti zmožen delati.
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Socialna pomoč

Država Oblike pomoči in osnovna načela

Trajanje in viri preverjanja 

premoženja (means test) Pripravljenost za delo

Francija “Revenu minimum d’Insertion (RmI)”

cilj je ponovna vključitev prejemnikov socialne 

pomoči.

Upravičenci: osebna pravica. Upošteva se položaj 

družine (partner, otroci, odrasli, vzdrževani člani pod 

25 letom starosti).

Osnovna načela: pomoči potrebnim zagotoviti 

minimalne prihodke, da lahko zadovoljijo osnovne 

potrebe in z namenom njihove socialne in 

profesionalne integracije. 

Trajanje: možnost obnovitve 

po treh mesecih (možnost 

podaljšanja med tremi meseci 

in enim letom).

Viri: viri v kakršnikoli obliki, 

vključno z otroškimi dodatki.

Prejemnik mora biti na 

voljo za usposabljanje, za 

sodelovanje v aktivnostih 

v smeri integracije ali 

zaposlitve na osnovi 

pogodbe o integraciji.

Irska “Supplementary Welfare Allowance (SWA)”

Gre za sistem denarnih pomoči.

Upravičenci: osnovna pomoč je izplačana 

posamezniku z upoštevanjem morebitnih vzdrževanih 

članov (odraslih ali otrok).

Osnovna načela: osebam, ki imajo malo ali nič sredstev, 

zagotavlja tedenski prihodek. Kot dodatek so mogoče 

enkratne pomoči v nujnih ali izjemnih okoliščinah.

Trajanje: neomejeno.

Viri: vsi denarni prihodki, 

vključno z drugimi socialnimi 

transferi, prav tako vrednost 

premoženja (z  iz jemo 

prebivališča prosilca), investicije 

in prihranki. Otroški dodatek je 

izključen iz ocene prihodka.

Nezaposlena oseba je 

običajno upravičena 

do nadomesti la za 

brezposelnost, ki je ločeno 

od SWA.  

Italija “minimi vitale or Reddito minimo” - minimalni 

prihodek

Upravičenci: vsi državljani, ki glede na okoliščine 

potrebujejo pomoč (pomanjkanje ekonomskih 

sredstev).

Osnovna načela: sredstva namenjena osebam, ki resnično 

nimajo dela in ki nimajo prihodka nad določenim 

zneskom (hipotetični eksistenčni minimum).

Trajanje :  omejeno,  z  

možnostjo obnovitve glede 

na trajanje potreb. 

Viri: celotno premoženje 

družine z izjemo prebivališča.

Prejemniki morajo biti 

pripravljeni sodelovati 

v aktivnostih, ki naj bi 

izboljšale njihov položaj. S 

tem namenom skupnosti ali 

regije v nekaterih primerih 

organizirajo posebna 

poklicna usposabljanja.

Luksemburg “Revenu minimum Garanti (RmG)”

Upravičenci: splošen zakon (za osebe nad 30 let, ki 

niso sposobne delati, ali za otroke, ki jih preživljajo 

odrasli).

Osnovna načela: boj proti socialni izključenosti. Z 

namenom zagotovitve zadostnih sredstev za dostojen 

življenjski standard in ukrepi za profesionalno in 

socialno integracijo.

Trajanje: Brez omejitev.

Viri: vsi prihodki, 

premoženje, socialni transferi 

(z izjemo otroškega dodatka, 

porodniške in pomoči za 

dolgotrajno nego).

Pripravljenost, da uporabi 

vse priložnosti, da izboljša 

svoj položaj.

Avstrija “Sozialhilfe” (splošna pomoč / dodatna pokojnina)

Upravičenci: posamezniki in gospodinjstva (družine), 

ki potrebujejo pomoč.

Osnovno načelo: omogočiti dostojno življenje.

Trajanje: neomejeno.

Viri: celoten prihodek. Izjeme: 

podpora s strani neodvisnih 

dobrodelnih organizacij, 

finančne pomoči povezane z 

nego, štipendije).

Osebe, ki so sposobne 

delati ,  morajo bit i 

pripravljene opravljati 

primerno delo (nekatere 

izjeme glede na starost).
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Socialna pomoč

Država Oblike pomoči in osnovna načela

Trajanje in viri preverjanja 

premoženja (means test) Pripravljenost za delo

Nizozemska “Algemene Bijstand (ABW)”

Upravičenci: v osnovi gre za osebno pravico; 

gospodinjstva (poročeni ali neporočeni partnerji ne 

glede na spol): pomoč zaprosi in prejema eden od 

partnerjev kot družinsko pomoč.

Osnovna načela: vsakemu državljanu, ki ne more 

priskrbeti (zadostnih) sredstev,  potrebnih za kritje 

stroškov zase ali za svojo  družino (ali mu to grozi), 

zagotoviti finančno pomoč.

Trajanje: neomejeno.

Viri: vsi viri ne glede na njihovo 

naravo. 

Kapital, ki se ne upošteva:

9.640 € za partnersko zvezo in 

samohranilke/ce, ter 4.820 € za 

samske.

Osebe morajo poskušati, 

da se vzdržujejo same. 

Prejemnik mora poskušati 

najti delo, sprejeti ustrezno 

zaposlitev in biti prijavljen 

na zavodu za zaposlovanje. 

Partnerji naj bi tudi iskali 

delo. Izjema so posebne 

zdravstvene in socialne 

okoliščine (npr. oseba 

skrbi za enega ali več otrok, 

mlajših od pet let).

Portugalska “Rendemento minimo Gerantido” (GmI)

Socialna pomoč skorajda ne obstaja. Zajamčen 

minimalni osebni dohodek (GmI) je stopil v veljavo 1. 

julija 1997, kot ukrep na osnovi preverjanja premoženja 

(means tested) in je namenjen zagotavljanju nujnih 

sredstev za zadovoljitev osnovnih potreb. Od 29. 

junija 2003 se je GmI preoblikovala in preimenovala v 

“prihodek za socialno integracijo”.

Upravičenci: osebe nad 18 leti starosti ali osebe pod 18 leti 

starosti, če so poročene, če imajo otroke, ki so finančno 

odvisni od gospodinjstva, ali če je ženska noseča.

Osnovna načela: zagotoviti, da bodo imeli posamezniki 

in njihove družine zadostna sredstva za kritje 

svojih osnovnih potreb ter istočasno spodbujanje 

njihovega postopnega socialnega in profesionalnega 

vključevanja.

Trajanje: 12 mesecev, ki se 

avtomatično podaljšuje.

Viri: vsi prihodki družine 

ne glede na njihov izvor ali 

naravo, z  izjemo stanovanjske 

pomoči, otroškega dodatka 

ter štipendij in plače v višini 

do 20%.

R a z p o l ož l j i vo s t  z a 

zaposlitev, kakor tudi za 

poklicno usposabljanje in 

aktivnosti integracije.

Finska “Toimeentulotuki” (Social assistance allowance)

Upravičenci: v osnovi osebna pravica; gospodinjstvo 

(partnerji z manjšimi otroki se tretirajo kot enota).

Osnovna načela: socialna pomoč je oblika pomoči 

v skrajni sili. Pomoč se dodeli, ko je posameznik (ali 

družina) začasno (za krajše ali daljše obdobje) brez 

zadostnih sredstev za pokritje osnovnih življenjskih 

stroškov.

Trajanje: neomejeno.

Viri: vsi prihodki posameznika 

in/ali družine (z nekaj 

izjemami).

Če je sposoben delati, 

mora vsak  poskrbeti zase 

in poskusiti najti delo z 

zadostnim prihodkom.
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Socialna pomoč

Država Oblike pomoči in osnovna načela

Trajanje in viri preverjanja 

premoženja (means test) Pripravljenost za delo

Švedska “Socialbidrag”

Upravičenci: v osnovi osebna pravica, družina se 

smatra za celoto.

Osnovna načela: socialna pomoč je oblika pomoči 

v skrajni sili. Pomoč se dodeli, ko je posameznik (ali 

družina) začasno (za krajše ali daljše obdobje) brez 

zadostnih sredstev za pokritje osnovnih življenjskih 

stroškov.

Trajanje: neomejeno, dokler 

okoliščine zahtevajo.

Viri: po pravilu vsi viri ne 

glede na njihovo naravo ali 

izvor.

Vsak se je dolžan 

sam vzdrževati in si 

mora prizadevati najti 

zaposlitev z ustreznim 

plačilom, dokler je 

sposoben delati.

Zdr uženo 

kraljestvo

“Income support (IS)”

Upravičenci: pomoč prejema posameznik, ki lahko 

zanjo zaprosi tudi za partnerja in vzdrževane otroke 

v gospodinjstvu.

Osnovna načela: sistem zagotavljanja finančne pomoči 

za ljudi, ki niso polno zaposleni (16 ur na teden za 

prosilce, 24 ur ali več za prosilčevega partnerja), 

katerim se ni potrebno prijaviti kot brezposelna oseba 

in katerih prihodek iz vseh virov skupaj ne presega 

določene minimalne ravni.

Trajanje: neomejeno.

Viri: večina virov prihodkov, 

večina socialnih transferjev 

in pokojnine se polno 

upoštevajo. Pomoči 

in nadomestila, ki se 

običajno ne upoštevajo, so: 

stanovanjska pomoč, davčne 

olajšave, invalidnina.

Pripravljenost za delo 

ni pogoj za prejemanje 

IS. Obvezni so obiski pri 

osebnem svetovalcu. 

Osebe, sposobne za 

delo so prej upravičene 

do podpore za iskalce 

zaposlitve, kot za IS.

Vir: mISSOc 2002 in OEcD baza v EK; 2004

2.7 Sistemi upokojevanja

Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo običajno, da so se delavci upokojili zaradi 

zdravstvenih težav ali ker je bila zaradi določenih okoliščin zaključena njihova zaposlitev. 

V vsakem primeru so bili nekako primorani v zgodnjo upokojitev. V novejših raziskavah 

pa je upokojitev videna bolj kot osebna odločitev. Družbene vede, kot so ekonomija, 

psihologija in sociologija, se osredotočajo na individualne odločitve glede upokojitve 

(EK, 2004: 39).

Izpostavimo lahko več različnih sistemov upokojevanja:

•Sistem starostnih upokojitev: sistemi starostnih upokojitev sami po sebi vplivajo na 

odločitev delavcev, da nadaljujejo z delom ali da se upokojijo. Glavna karakteristika 

tega sistema je zakonsko določena starost ob upokojitvi. Določila glede zgodnjega 

(predčasnega) upokojevanje v takih sistemih igrajo drugo pomembno vlogo.

•Sistem predčasnega upokojevanja: cilj sistema predčasnega upokojevanja, ki je 

bil večinoma uveden v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je, da starejši delavci 

naredijo prostor mlajšim z namenom zmanjševanja brezposelnosti (predvsem med 
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mladimi). Predčasno upokojeni se ne smejo zaposlovati (npr. pogodbeno), ker bi  

bilo to v nasprotju s ciljem sistema. Ta sistem se lahko ukine, če se ustanovitelji,  

običajno socialni partnerji, tako sporazumejo.

•Alternative: Kot alternativna pot do upokojitve se pojavlja varstvo za primer 

brezposelnosti ali invalidnosti. Različne oblike tega varstva imajo precejšen vpliv na 

število starejših delavcev. Kako privlačne so te alternativne oblike, je odvisno od njihove 

dostopnosti, nivoja pomoči/ugodnosti/nadomestil, njihovega izključevanja, (ne) 

zahtev po iskanju zaposlitve kot pogoja za pridobitev le-teh in kontinuirana  

akumulacija pravic za starostno upokojitev.

2.8 Ukrepi za starejše delavce, ki niso povezani z upokojevanjem

Kot dopolnilo spremembam v davčnih sistemih in sistemih pomoči, nadomestil ter 

ugodnosti, si vlade prizadevajo tudi za podaljšanje aktivne dobe državljanov skozi za 

to skupino specifične politike aktivnega staranja. Te politike vključujejo razvoj znanja, 

prilagajanje dela in organizacije ter subvencije za delodajalce (npr. nižje dajatve 

delodajalcev pri zaposlovanju starejših, stimulacije delodajalcem za prekvalificiranje 

zaposlenih glede na potrebe in razvoj organizacije).

III. PRIMERJALNI PREGLED PO IZBRANIH DRŽAVAH EU

3.1 FINSKA

3.1.1 Socialna varnost

Ustava zagotavlja osnovne socialne pravice za vse osebe, ki živijo na finskem. 

Uresničevanje teh osnovnih pravic je zagotovljeno s strani države in lokalnih oblasti. 

Sistem socialne varnosti sestavljajo: 

•preventivna socialna in zdravstvena politika,

•socialno skrbstvo,

•zdravstvene storitve,

•pravice/pomoči/ugodnosti iz naslova bolezni, brezposelnosti, starosti in drugo.

finski sistem socialne varnosti je oblikovan glede na principe nordijskega modela 

blaginje. Glavne značilnosti slednjega so:

•princip univerzalnosti (pravica vseh do socialne varnosti, ne glede na to, kje živijo, 
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kakšen je njihov poklic ali ekonomski položaj),

•močan javni sektor,

•financiranje s pomočjo davkov (tax funding), osnovano na z zakoni določenih pravicah 

državljanov/prebivalcev,

•enaka obravnava,

•relativnost  (ministrstvo za socialne zadeve in zdravje  finske, spletna stran).

Osnovni sistem socialne varnosti vključuje zavarovanja za:

•primer bolezni,

•primer brezposelnosti,

•primer nezgode,

•upokojevanje.

Namen pravic, ki izhajajo  iz sistema socialne varnosti, je zagotoviti posameznikom 

dohodke, ki so v sorazmerju z njihovim vložkom v času zaposlitve in  predstavljajo 

nadomesten priliv sredstev. Sistem socialne varnosti lahko poleg obveznega vključuje 

tudi prostovoljno dodatno zavarovanje, ki dopolnjuje po zakonu obvezne oblike. 

Posebnost finskega sistema socialne varnosti je, da sistem socialne varnosti vezane na 

dohodke upravljajo zasebne institucije.

ministrstvo za finance je oktobra 2005 izdalo finski nacionalni program reform za 

obdobje 2005-2008 (pod vplivom Lizbonske strategije za razvoj in zaposlovanje), ki 

postavlja 11 prednostnih nalog. Ključni ukrepi se navezujejo na priprave na staranje 

prebivalstva, zmanjševanje javnih izdatkov in zagotovitev storitev blaginje (welfare 

services) ter povečanje produktivnosti javnega sektorja. Poleg tega je finska mikro-

ekonomska prioriteta povečanje konkurenčnosti in produktivnosti. To naj bi dosegli 

preko podpiranja znanja in inovativnosti, promocije podjetništva, boljšega delovanja trga 

in infrastrukture ter s stremljenjem k trajnostnemu razvoju. Na področju zaposlovanja pa 

so si za cilj postavili povišanje stopnje zaposlenosti in boljše delovanje trga delovne sile. 

To naj bi dosegli s podaljševanjem zaposlitvenega obdobja, s spodbujajočimi davčnimi 

ukrepi in sistemi ugodnosti/pomoči, s stimulativnim sistemom plač ter z izboljšanim 

ravnotežjem med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile (ministrstva za 

finance finske, spletna stran).

V strateške cilje in program finskega ministrstva za socialne zadeve in zdravje pa spadajo:

•promocija zdravja in funkcionalne sposobnosti (functional capacity),

•narediti delo bolj privlačno,
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•preventiva in boj proti socialni izključenosti,

•preskrba z učinkovitimi storitvami in finančna varnost,

•socialna varnost družin z otroki,

•enakost spolov.

Navedeno je v njihovem nacionalnem akcijskem načrtu imenovanem Veto 

program 2003-2007, ki so ga izdelali v sodelovanju z drugimi ministrstvi, delovnimi  

organizacijami in raziskovalnimi institucijami. Namen programa je povečati stopnjo 

zaposlenosti med vsemi starostnimi skupinami in podaljšanje zaposlitvenega obdobja 

za 2-3 leta (Trends in Social Protection in finland, 2004-2007).

Sprejeti so bili tudi: Nacionalni akcijski načrt za podaljševanje delovne dobe za obdobje 

2003-2007, Nacionalni program proti revščini in socialni izključenosti (2003-2005), 

Nacionalni razvojni program za socialne storitve (social services) 2003-2007, in ciljni 

in akcijski načrt za socialno varnost in zdravstveno varstvo 2004-2007. Strategija za 

oblikovanje zaposlitvene politike ministrstva za delo finske za obdobje 2003-2007-2010 

vključuje aktivnosti, katerih namen je povečati privlačnost dela in ukrepe proti pojavu 

socialne izključenosti. cilj “Noste”, programa finskega ministrstva za šolstvo, pa je zvišanje 

nivoja izobrazbe dela populacije z najnižjo izobrazbo.

3.1.2 Brezposelnost in varnost

finska ima dvotirni sistem zavarovanja za primer brezposelnosti: osnovno zavarovanje  

in dohodkovno zavarovanje. Državljani se lahko včlanijo v sklad za primer  

brezposelnosti na prostovoljni osnovi. V tem primeru so upravičeni do nadomestila 

za primer brezposelnosti, ki je vezan na višino njihovega dohodka pred nastopom 

brezposelnosti. Osebe, ki niso vključene v sklade, prejemajo osnovno nadomestilo ali 

podporo iz Zavoda za socialno zavarovanje (edini pogoj za prejemanje podpore je stalno 

prebivališče osebe na finskem).

Za razliko od švedskega sistema, lahko na finskem postane član sklada za primer 

brezposelnosti tudi brezposelna oseba, če se je preselila iz Švedske in se včlani v 

sklad za primer brezposelnosti v osmih tednih po selitvi (več o prenosu zavarovanja v  

poglavju 3.1.3).

Vsi skladi (38 skladov, kjer se zbirajo prispevki od plač delavcev in 2 sklada, kjer se 

zbirajo prispevki zasebnikov) pripadajo federaciji skladov za primer brezposelnosti 

finske (Federation of Unemployment Funds in Finland - TYJ). federacija promovira delo  

skladov in podaja predloge in pripombe z namenom razvoja socialne varnosti  
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brezposelnih oseb. 

Brezposelna oseba na finskem se mora za pridobitev pravic, ki izhajajo iz statusa 

brezposelne osebe, prijaviti pri zavodu za zaposlovanje. Brezposelna oseba mora 

aktivno iskati delo in sprejeti vsako ponujeno delo ali izobraževanje. Pravice, do katerih 

so upravičene brezposelne osebe, so:

•nadomestilo za primer brezposelnosti; izpolnjeni morajo biti določeni pogoji, npr. 

določeno obdobje predhodne zaposlenosti (43 tednov v zadnjih 28 mesecih za 

delavce), plačuje se maksimalno 500 dni,

•pomoč za primer brezposelnosti (ko se izteče maksimalen rok, določen za izplačevanje 

nadomestila, ali za tiste, ki pred prijavo pri zavodu za zaposlovanje niso bili določeno 

obdobje zaposleni; znesek pomoči se izračuna glede na premoženje celotne družine - z 

nekaj izjemami, npr. ko mine 500 dni prejemanja nadomestila, se ta metoda (preverjanje 

premoženja)  ne uporablja za izplačilo pomoči še nadaljnjih 180 dni. metoda je nekoliko 

drugačna tudi pri osebah, ki še niso bile zaposlene in živijo pri starših - upravičeni so 

do 50% običajnega zneska) ,

•pomoč v obliki izobraževanja ali prekvalifikacije,

•denarna pomoč za namene izobraževanja - training allowance (brezposelne osebe z 

dolgo zgodovino zaposlenosti imajo pravico do denarne pomoči za izobraževanje po 

lastni izbiri),

•pokojnina za brezposelne (za dolgotrajno brezposelne osebe, starejše od 60 let),

•pomoč pri pokojnini (za tiste rojene med 1941-1947).

Če je oseba zaposlena za krajši delovni čas (ne na lastno željo) - vsaj 75% običajnega 

- lahko zaprosi za dopolnilno nadomestilo.

Brezposelna oseba ima pravico, da za tri mesece zapusti državo z namenom iskanja 

zaposlitve v drugi EU ali EEA (Evropski gospodarski prostor3) članici. Ob tem obdrži 

pravico do prejemanja denarnega nadomestila.

finska ima bilateralne dogovore na področju socialne varnosti tudi z nekaterimi 

državami izven EU/EEA območja (npr. Izrael, Kanada, Švica, ZDA) (TYJ - The federation 

of Unemployment funds in finland, spletna stran).

Višina pomoči za primer brezposelnosti je enaka znesku nadomestila za primer 

brezposelnosti. Razlika je le v tem, da se pri dodeljevanju pomoči upošteva celotno 

premoženje posameznika in premoženje partnerja nad določeno mejo. Na višino pomoči 

3  Poleg držav članic EU vključuje EEA še Islandijo, Norveško in Liechenstein.
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 vplivajo tudi morebitni drugi socialni transferji. Iz preverjanja premoženja so izvzeti:

•otroški dodatek,

•pomoč za nego otroka,

•gospodinjski dodatek,

•plača nabornikov,

•zneski, ki izhajajo iz zakona o žrtvah vojne,

•dodaten znesek pokojnine partnerja,

•draginjski dodatek, preživnina (living allowance),

•invalidnina,

•nadomestilo za posebne stroške povezane z invalidnostjo, okvaro ali poškodbo.

Premoženje se tudi v primeru prejemanja pomoči ne preverja, dokler je oseba vključena 

v programe aktivne politike zaposlovanja. 

mladi do 25 let

Brezposelna oseba, mlajša od 25 let, ki se še izobražuje, ne more prejeti pomoči za 

primer brezposelnosti, lahko pa pridobi denarno pomoč za študente. Neusposobljene 

osebe, mlajše od 25 let, ki zavrnejo ponudbo za izobraževanje ali druge ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja ali se ne prijavijo za izobraževanje, ne morejo prejemati pomoči 

do starosti 25 let, dokler ne predložijo dokazila o uspešnem zaključku izobraževanja ali 

dokler se ne začno usposabljati za poklic (The Social Insurance Institution of finland,  

spletna stran).

Denarna pomoč za namene izobraževanja

Od začetka avgusta 1998 lahko brezposelne osebe prejemajo podporo za študij, ki je 

enaka nadomestilu ali pomoči za primer brezposelnosti. Študij mora biti reden in mora 

nadgrajevati že doseženo znanje. Podpora se lahko izplačuje skupaj največ 586 dni  

(pet dni v tednu); maksimalno obdobje za prejemanje podpore za študij je 500 dni in 

86 dni za prejemanje nadomestila za primer brezposelnosti (pred prejemanjem podpore 

za študij). V primeru, da študij traja dlje, lahko oseba zaprosi za redno finančno pomoč 

za študij. Pred izobraževanjem mora upravičenec biti zaposlen ali samozaposlen vsaj 10 

let (vključena je tudi morebitna zaposlitev pred 18. letom ali zaposlitev v drugi EU ali EEA 

državi) (povzeto po spletni strani TYJ- The federation of Unemployment funds in finland, 

spletna stran).
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3.1.3 Nekaj podrobnosti v zvezi s prenosom zavarovanja za primer brez  

 poselnosti med Finsko in Švedsko

Švedska ima dvotirni sistem socialnega zavarovanja, sestavljen iz osnovnega zavarovanja 

in prostovoljnega zavarovanja vezanega na dohodek (dohodkovno zavarovanje). 

Osnovno zavarovanje vključuje vse osebe zaposlene na Švedskem. Tisti, ki se včlanijo 

v sklade za primer brezposelnosti, so upravičeni do izplačila nadomestil, katerih višina 

je vezana na njihov dohodek (ko izpolnijo določene pogoje glede trajanja članstva in 

zaposlitve pred nastopom brezposelnosti).

Osnovni pogoj, da je brezposelna oseba upravičena do pravic, ki izhajajo iz osnovnega 

zavarovanja in dohodkovnega zavarovanja, je, da je le-ta prijavljena na zavodu za  

zaposlovanje, sodeluje pri izvajanju programa iskanja zaposlitve ali sodeluje pri drugih 

dejavnostih zavoda. Oseba mora biti tudi sposobna delati vsaj tri ure na dan in 17 ur  

na teden. 

V prvih 100 dneh od prijave na zavodu za zaposlovanje lahko oseba zavrne zaposlitev, 

ki ne ustreza njeni izobrazbi ali je izven njenega delovnega okraja.

Člani sklada za primer brezposelnosti lahko postanejo osebe, ki so v zadnjih petih 

tednih delale vsaj štiri tedne in vsaj 17 ur na teden. Na Švedskem je 38 skladov za 

primer brezposelnosti, 37 le-teh je vezanih na posamezne panoge oz. poklice. Osebe, 

ki ne pripadajo nobenemu drugemu skladu, pa so vključene v  Alfa sklad za primer 

brezposelnosti. 

Višina vplačil v teh skladih variira, toda v povprečju se znesek giblje okoli 100 kron na 

mesec. Če se oseba preseli iz finske na Švedsko, mora to sporočiti skladu za primer 

brezposelnosti na finskem. Oseba zadrži članstvo pri finskem skladu, dokler ji ni odobreno 

članstvo v švedskem skladu. Pri prehajanju iz ene nordijske države v drugo lahko prihaja 

pri članstvu v  skladih do maksimalno osmih tednov presledka, v nasprotnem primeru 

se zavarovalna doba prekine.  Zavarovalno dobo lahko posameznik prenese iz finske na 

Švedsko, če v obdobju petih tednov dela vsaj štiri tedne in je prenesel članstvo v skladu 

za primer brezposelnosti v osmih tednih.

Nadomestilo za čas brezposelnosti se izplačuje največ 300 dni. Izplačevanje nadomestila 

se lahko podaljša v izjemnih primerih še za največ 300 dni. Osebi, ki doseže starost 65 let, 

preneha pravica do prejemanja nadomestila za primer brezposelnosti, saj takrat postane 

upravičen do drugih oblik socialnega zavarovanja.
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Višina nadomestila, ki izhaja iz dohodkovnega zavarovanja, je vezana na višino plače  

pred nastopom brezposelnosti. Znesek izplačanega nadomestila je lahko le v višini 

do največ 80% plače. Nadomestilo iz osnovnega zavarovanja je lahko največ 320 kron 

na (delovni) dan. Nadomestilo vezano na dohodkovno zavarovanje je lahko največ  

730 kron na dan za prvih 100 (delovnih) dni. Po preteku tega obdobja je nadomestilo 

lahko največ 680 kron na (delovni) dan. Nadomestilo se izplačuje za pet dni v tednu.

Nadomestilo predstavlja obdavčljiv prihodek.

Nadomestilo se zmanjša, če upravičenec v istem obdobju prejema še kako drugo podporo 

(The federatino of Unemployment funds in finland, spletna stran).

3.1.4 Upokojevanje

Staranje prebivalstva predstavlja problem pri ohranjanju gospodarske rasti tudi na 

finskem. ministrstvo za socialne zadeve in zdravje v svoji publikaciji “Trends in Social 

Protection in finland (2004-2007)” ocenjuje, da bo staranje delovno aktivnega prebivalstva 

znižalo stopnjo zaposlenosti in hkrati upočasnilo rast produktivnosti za 0,5 % in 0,7% med 

obdobjema 2004-2007 in 2007-2011. Izpolnitev vladnih ciljev4 na področju zaposlovanja 

bi lahko občutno spremenilo stanje v prihodnosti. Ob razvoju družbene blaginje bi to 

hkrati vplivalo tudi na sposobnost družbe, da poskrbi za javne storitve (welfare services) 

za svoje državljane. V letu 2003 je finska za socialno varnost namenila 27% DBP. 

V publikaciji je izpostavljena naloga, da je treba izboljšati fleksibilnost pri usklajevanju 

dela in družinskega življenja, poskrbeti za delovno zmožnost vseh, ne glede na starost, 

poleg tega pa je potrebno oblikovati možnosti in ekonomske spodbude za starejše 

delavce, da ostanejo zaposleni.

   

Na finskem obstajata dva komplementarna pokojninska sistema: pokojnina vezana 

na višino dohodka v pretekli zaposlitvi ali državne pokojnine vezane na bivališče na 

finskem. Oba sistema vključujeta širok spekter pokojninskih ugodnosti, ki so odvisne 

od posebnih okoliščin:

•starostna pokojnina / predčasna pokojnina,

•invalidska pokojnina / nadomestilo za rehabilitacijo,

4  Povečanje deleža zaposlenih v vseh starostnih skupinah, podaljševanje delovne dobe, okrepitev vzpodbujajočih 

ukrepov za pridobitev in ohranjanje zaposlitev, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, boj proti socialni 

izključenosti itd.
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•individualna predčasna pokojnina (za osebe, rojene pred letom 1944),

•pokojnina za brezposelne - unemployment pension (za osebe, rojene pred letom 1950).

V okviru pokojnin vezanih na višino dohodka so še posebne določbe glede delne 

invalidnosti in pokojnine za polovično upokojitev. Samozaposleni kmetje so nadalje 

pokriti  z nekaj ločenimi določbami. 

Na finskem obstajata dve vrsti starostne pokojnine: starostna pokojnina, do katere 

je oseba upravičena po 65. letu in predčasna pokojnina za osebe, ki dosežejo starost  

62 let. Predčasna pokojnina je trajno zmanjšana za 0,4% za vsak še nedopolnjen mesec 

do starosti 65 let. Pokojnina se ne dvigne na običajen znesek, ko oseba dopolni 65 let.  

Če pa je starostna pokojnina dodeljena po dopolnjenjem 65. letu starosti, se za vsak 

dodaten mesec prišteje 0,6%. 

Pokojnine za brezposelne, invalidske pokojnine in individualne predčasne pokojnine se 

ob dopolnjenem 65. letu starosti avtomatično spremenijo v starostne pokojnine.

Pokojnina za brezposelne se lahko izplačuje po sistemu višine plač ali kot državna 

pokojnina. Lahko se odobri osebam, ki so bile rojene pred letom 1950, ki so bile dolgotrajno 

brezposelne in ki so stare med 60 in 64 let, imajo potrdilo zavoda za zaposlovanje o 

njihovem statusu in prejemanju pomoči za maksimalno dovoljeno obdobje (500 dni ali 

do 60. leta starosti), so delale vsaj 5 let v zadnjih 15. letih.

Drugačni pogoji veljajo za osebe, ki so v zadnjih 20 letih delale vsaj 5 let, so bile rojene 

med leti 1938-1944, imajo vsaj 15 let delovne dobe in so brezposelne od 1.1. 2000. 

Višina vseh oblik pokojnin je vezana tudi na višino ostalih dohodkov in prejemkov in se 

z nekaterimi izključuje (KELA - finski zavod za socialno zavarovanje, spletna stran).

3.1.5 Zagonska pomoč - pomoč osebam, ki ustanavljajo podjetje

Zagonska pomoč pri ustanovitvi podjetja se lahko odobri tudi posameznikom, ki že 

imajo službo, so zaključili šolanje ali prehajajo iz vloge gospodinje v zaposlitev za poln 

delovni čas na način, da ustanavljajo podjetje. Brezposelni pa se morajo predhodno 

prijaviti na zavodu za zaposlovanje. Pomoč se izplačuje v obliki mesečnih zneskov, ki 

nadomeščajo razliko v znesku dohodka in zneskom, ki omogoča preživetje. Pomoč se 

odobri za največ šest mesecev in se po preverjanju stanja lahko podaljša še največ za štiri 

(povzeto po spletni strani Enterprise finland).
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3.1.6 Smernice ohranjanja socialne varnosti na Finskem v povezavi z   

 zaposlitvijo

Stopnja zaposlenosti med osebami, starimi od 55-64 let je v obdobju 1997-2003 zrasla 

za 14 odstotnih točk, medtem ko se je povprečna stopnja zaposlenosti v istem obdobju 

dvignila le za približno 4 odstotke. faktorji, ki prispevajo k temu pozitivnemu trendu, 

vključujejo omejitve glede zgodnjega upokojevanja ter part-time zaposlitve med starejšimi 

(povezano tudi s part-time upokojitvami). Rast se je v zadnjih nekaj letih upočasnila.

Vlada je s 1. januarjem 2006 načrtovala reformo sistema pomoči za delavce, ki so 

brezposelni več kot 500 dni. Ko bo šlo za dolgotrajno brezposelne osebe, bodo 

morali uradi za zaposlovanje nuditi bolj intenzivne oblike spodbujanja in aktiviranja 

(ponudba zaposlitev, izobraževanje, subvencionirane zaposlitve itd.). Če bo oseba 

zavrnila ponujeno, se prejemanje izplačil ustavi. cilj teh aktivnosti je preprečevanje 

dolgotrajnih brezposelnosti in izključevanja v primerih, ko so se običajni ukrepi izkazali 

za nezadostne.

Preoblikovan bo tudi sistem financiranja pomoči za primer brezposelnosti in socialnih 

pomoči, saj si bosta financiranje “bonitet” delili država in lokalne oblasti. Trenutno država 

krije vse stroške povezane z nadomestili, lokalne oblasti pa krijejo stroške minimalnih  

pomoči s sofinanciranjem države v povprečju v višini 33%. Država bo še naprej krila vse 

stroške povezane s spodbujanjem aktivnosti in ponovnega vključevanja v trg delovne sile. 

S 1. januarjem 2006 bodo prenovljeni tudi temelji zavarovanja za primer bolezni, kjer 

bodo natančneje definirane finančne odgovornosti vseh udeležencev in poudarjena 

večja usklajenost med premijami in izdatki. 

Zavarovanje za primer bolezni se bo delilo na dva dela:

a) Zavarovanje vezano na dohodek (earnings security insurance), ki bo krilo nadomestila 

in pomoči povezane z delom (dnevna nadomestila za čas bolezni, porodniške, 

starševstva, rehabilitacije). Iz tega naslova imajo delodajalci tudi pravico do povračila 

stroškov za čas odsotnosti delavke zaradi porodniškega dopusta. Zavarovanje se 

plačuje  preko premij, ki jih plačujejo zaposleni, delodajalci, samozaposleni in kmetje. 

Država bo krila stroške minimalnih plačil. Z letošnjim letom bo delodajalec plačeval 

73% premije, zaposleni (samozaposleni in kmetje) pa 27% celotne premije. Premije 

bodo predstavljale 2,06% plače za delodajalce in 0,77% zajamčene plače za zaposlene, 

samozaposlene in kmete.

b) Zavarovanje za primer bolezni (sickness benefits insurance), ki bo krilo povračilo 

stroškov za zdravila in transporta v primeru ambulantnega zdravljenja, povračila za 

plačilo storitev zdravnikov in zdravniških pregledov v zasebnih ordinacijah ter tudi 
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nekatere posebne stroške posebnih skupin prebivalstva in plačila v tujino, v skladu z 

Uredbo 1408/715. Premije bodo plačane pol s strani zavarovancev in pol s strani države. 

Premija za zavarovance bo 1,33% obdavčenega dela plače in 1,5% za prejemnike 

pokojnin.  

3.2. Nemčija

3.2.1 Socialna varnost

Sistem socialne varnosti v Nemčiji pokriva obvezno zavarovanje za primer bolezni, 

nezgode na delu, poklicnih bolezni, invalidnosti, materinstva, upokojitve in smrti ter 

vključuje tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Sistem socialne varnosti se financira iz prispevkov zaposlenih, delodajalcev in drugih 

zavarovanih oseb ter iz subvencij zvezne države. Izjema so prispevki za nezgode pri delu, 

ki jih plačujejo samo delodajalci. 

Nadomestila in pomoči iz naslova socialne varnosti niso odvisna od postopka preverjanja 

premoženja (means test), saj upravičenec skozi svoje prispevke financira sistem socialne 

varnosti ter s tem pridobiva pravico do pripadajočih nadomestil oziroma pomoči (EmIRE, 

spletna stran).

3.2.2 Brezposelnost in varnost

Sistem zavarovanja za primer brezposelnosti (unemployment insurance, 

Arbeitslosenversicherung) varuje zaposlene pred brezposelnostjo ter vključuje aktivnosti, 

ki ščitijo delavce pred izgubo službe oziroma olajšajo iskanje nove zaposlitve. 

Primarni cilj tega zavarovanja je prevencija pred izgubo službe, sekundarno pa vključuje 

tudi zaščito v primeru izgube službe - zagotavlja izplačevanje nadomestila plače za pri-

mer brezposelnosti (unemployment benefit, Arbeitslosengeld). Tako zraven nadomestil 

zavarovanje za primer brezposelnosti vključuje tudi investiranje v ustvarjanje in zaščito 

delovnih mest ter financiranje poklicnih usposabljanj in pomoči pri vključevanju na trg 

delovne sile. S sistemom zavarovanja za primer brezposelnosti upravlja zvezni zavod za 

zaposlovanje (Bundesanstalt fürArbeit —BfA).

5  cOUNcIL REGULATION (Ec) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to 

employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the community (8) 

(9) (10) (11)..
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Nadomestila plače, ki se izplačujejo iz zavarovanja za primer brezposelnosti,  

zagotavljajo sredstva za preživetje delavcev oziroma zagotavljajo življenjski standard 

enakovreden stanju pred nastankom brezposelnosti. Brezposelni so po določenem 

času plačila prispevkov6  (qualifying period) upravičeni do nadomestila neodvisno  

od njihovih potreb in drugega premoženja. Upravičenci se morajo registrirati na 

lokalnem zavodu za zaposlovanje. Brezposelne osebe z najmanj enim otrokom prejemajo 

nadomestilo v višini 68% njihove zadnje neto plače (drugi, 63%)7. Obdobje,  v katerem 

so upravičeni do nadomestila (od 12 do 32 mesecev), je odvisno od starosti upravičenca 

(povzeto po spletnih straneh EmIRE).  

    

Pomoč za primer brezposelnosti (unemployment assistance, Arbeitslosenhilfe) ne 

pripada sistemu zavarovanja za primer brezposelnosti. Pomoč za primer brezposelnosti 

je državno nadomestilo (state benefit), ki pripada brezposelnim, ki niso upravičeni 

do nadomestila za primer brezposelnosti (unemployment benefit). Za razliko od 

nadomestila, se pomoč ne financira iz prispevkov, temveč iz proračuna zvezne države 

oziroma iz davkov. Pri tem se preverja premoženje in drugi viri dohodkov brezposelne 

osebe (means test), ki je tudi sama dolžna poročati o vseh svojih prejemkih. Pomoč 

za primer brezposelnosti znaša od 53% do 58% zadnje mesečne neto plače. Pomoč se 

dodeli za največ eno leto, vendar je možno cel postopek preverjanja in dodelitve pomoči 

ponoviti (EmIRE, mISSOc, spletna stran).     

Do določenega zneska se lahko tudi  krijejo stroški najema in ogrevanja stanovanja 

brezposelne osebe. Iz davkov se financirajo tudi nekatere druge pomoči, kot so različni 

prejemki vezani na otroka in socialna pomoč (federal foreign Office, spletna stran).

Reintegracija brezposelnih oseb v sistem zaposlovanja je eden od osrednjih ciljev 

gospodarske in socialne politike v Nemčiji. S spremembami v socialni politiki se želi 

doseči aktivna integracija obrobnih skupin na trgu dela, ne pa samo pasivna podpora 

prek različnih transferjev.

6 Prispevki za primer brezposelnosti znašajo 6,5% bruto plače, od katerih 50% prispeva delojemalec in 50% 

delodajalec. Iz teh prispevkov se financirajo nadomestila plače za primer brezposlenosti (unemployment benefit), 

nadomestila za skrajšani delovni čas (short-time working benefits) in ukrepi za ustvarjanje delovnih mest (job 

creation measures). Do nadomestila plače so upravičeni tisti, ki so plačevali prispevke najmanj 12 mesecev v zadnjih 

dveh letih (federal foreign Office, spletna stran).  

7 Drugi viri navajajo nekoliko drugačne podatke, in sicer: 67% zadnje neto plače za brezposelne z najmanj enim 

otrokom ter 60% za brezposelne brez otrok (federal foreign Office in mISSOc, spletna stran).  
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Tako so posebej brezposelni, ki prejemajo pomoč za primer brezposelnosti 

(unemployment assistance, Arbeitslosenhilfe) pod udarom različnih programov in 

ukrepov za reintegracijo in zaposlovanje. Tej skupini brezposelnih oseb drugače grozi 

trajna izključenost iz sistema zaposlovanja.

Tradicionalno je za politiko zaposlovanja v Nemčiji odgovorna zvezna in deželna oblast. 

Za trg dela oziroma zavarovanje za primer brezposelnosti in aktivno zaposlovanje je 

odgovoren zavod za zaposlovanje (BfA) in njegove lokalne izpostave. Lokalna oblast je 

svojo pozornost doslej posvečala le omejenemu področju lokalnega razvoja.     

V zadnjih 20 letih je bila ta distribucija vlog nekoliko spremenjena. Zvezna oblast v 

manjši meri intervenira na področju politike zaposlovanja. Institucije, tradicionalno 

odgovorne za trg dela, so preobremenjene in samo delno izpolnjujejo svoje naloge, 

še posebej na področju integracije ciljne skupine - brezposelni, ki prejemajo pomoč 

za primer brezposelnosti (unemployed assistance). Lokalne oblasti zato razvijajo svoje 

iniciativa na trgu dela. Danes vse lokalne skupnosti v Nemčiji aktivno sodelujejo v boju 

proti brezposelnosti.

Trenutno je pri obravnavanju prejemnikov pomoči za primer brezposelnosti značilna: 

•dvojna struktura sistema socialnega zavarovanja, ki vključuje zavarovanje za primer 

brezposelnosti ter socialno pomoč in

•dvojna struktura aktivne politike zaposlovanja: delovanje zavoda za zaposlovanje (BfA) 

ter delovanje lokalne skupnosti oziroma lokalnega centra za socialno delo (local social 

assistance agency) (hanesch in Balzter, 2002).

Delovanje zavoda za zaposlovanje in lokalne skupnosti je najbolj poudarjeno na 

naslednjih področjih:

•promocija nadaljnjih poklicnih izobraževanj (prilagajanje kvalifikacij novim 

tehnologijam, prekvalifikacija itd.). Programi izobraževanja trajajo od 3 do 24 

mesecev. Udeleženci programov so upravičeni do potnih stroškov in povračila 

stroškov izobraževanja ter do podpore enake nadomestilu za primer brezposelnosti 

(unemployment benefit);  

•subvencionirano zaposlovanje za določen čas (Arbeitsbeschaffungsmassnahmen) 

na družbeno koristnih projektih. Zavod za zaposlovanje pokriva do 75% plače, ostalo 

pa krije naslovnik projekta ali pa drugi plačniki, na primer lokalna skupnost. Tako 

zaposlovanje navadno traja do 24 mesecev, v izjemnih primerih pa lahko traja do 
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36 mesecev. Plačilo za tako delo ne presega 80% normalne plače8;

•subvencionirano zaposlovanje (Strukturanpassungsmassnahme), ki je posebej 

pomembno v deželah bivše vzhodne Nemčije (Neue Länder);

•delodajalec, ki zaposli trajno brezposelno osebo, je upravičen do subvencij v trajanju 

do 6 mesecev ter v 100% znesku v obdobju uvajanja;  

•dodatek za mobilnost, ki ima za cilj večjo mobilnost na trgu delovne sile (lažje 

zaposlovanje v drugih regijah oziroma podpora samozaposlovanju). Dodatek je v obliki 

posojila, subvencije ali dodatne pomoči;   

•pomoč za delo (Hilfe zur Arbeit), je oblika pomoči, ki jo zagotavlja lokalna skupnost 

oziroma lokalni center za socialno delo (local social assistance agency).  Tako so 

načrtovanje, uporaba in nadzor pomoči prilagojeni specifičnemu problemu oziroma 

vsakemu individualnemu primeru posebej.  Včasih to obliko pomoči organizirajo tudi 

druge neodvisne službe, ki imajo več izkušenj z določenimi družbenim skupinami, kot 

so na primer mladi (hanesch in Balzter, 2002).     

3.3. Španija

Španija pozna obvezni javni sistem varstva pred socialnimi tveganji, predvsem tistimi, 

povezanimi z delom. Španski sistem socialne varnosti je bil ustanovljen s Temeljnim 

zakonom o  socialni varnosti (Basic Social Security Act) leta 1963, ki je sistematiziral 

in preoblikoval obstoječe mehanizme in položil temelje novega sistema varnosti. Ta 

struktura je bila kasneje dopolnjena z več predpisi. Podlago pa predstavlja  41. člen ustave, 

ki določa javni sistem socialne varnosti za vse državljane, jim zagotavlja ustrezne pravice/

pomoči, ko to potrebujejo, pri tem pa ne omejuje možnosti dopolnilnega prostovoljnega 

zavarovanja. Sistem socialne varnosti praktično pokriva celotno delovno populacijo in 

zajema širok spekter okoliščin in možnosti (nesreče, bolezni, invalidnost, upokojitev, 

vdovstvo, osirotelost, družinske dodatke, brezposelnost). Sistem je pretežno financiran 

preko prispevkov delavcev in delodajalcev, se je pa v zadnjih letih povečal delež države

8  V časopisu Delo je predstavljena še ena oblika začasnega zaposlovanja težje zaposljivih oseb (ki so bile več kot 

leto brez dela), kot prvi korak k aktivnemu delovnemu življenju - uvedba tako imenovanih služb za en evro:  “Že 

ime pove, da so to izredno slabo plačane službe v javnem sektorju. Brezposelni se lahko zaposlijo po domovih za 

ostarele, v šolah, kjer pomagajo otrokom, in po parkih, kjer pobirajo smeti. Delajo od 15 do 30 ur na teden, največ tri 

do šest mesecev, za svoje delo pa dobijo od enega do treh evrov na uro. Tako zaslužijo največ 180 n na mesec, ki so 

pravzaprav nekakšen dodatek državni pomoči za brezposelnost. Država želi obdržati te službe čim manj finančno 

privlačne, saj je njihov glavni namen, da se ljudje iz njih postopoma premaknejo v redna delovna razmerja na trgu 

dela” (Delo, 31.1.2006). 
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 (okoli 20%). Storitve v večjem delu izvajajo javne/državne ustanove, včasih v sodelovanju 

z zasebnimi organizacijami (News from Spain, spletna stran).

Španski socialni sistem pokriva vse španske državljane, ki bivajo in delajo v Španiji, kakor 

tudi tujce z dovoljenjem za bivanje v Španiji. Španski državljani, ki ne bivajo v Španiji, so  

pod določenimi pogoji tudi vključeni. Zavarovanje se tiče tudi družine zavarovane osebe.

Španski sistem socialne varnosti je sestavljen iz dveh shem:

•splošne sheme ali sheme za zaposlene, kjer je v obliki odstotka določen znesek, ki ga 

zaposleni in delodajalec skupaj plačata od plače,

•shema za samozaposlene, pri kateri je samozaposleni sam odgovoren za vplačan 

znesek; lahko izbira v razponu med minimalno in maksimalno določenim zneskom 

prispevka, shema ne vključuje nadomestil/pomoči za primer brezposelnosti.

Prispevki delodajalcev in delavcev predstavljajo glavni vir financiranja za sistem socialne 

varnosti. Delodajalec plača večji delež in običajno tudi poskrbi, da so tudi delavci vključeni 

v sistem socialne varnosti. Ti prispevki so višji od tistih, ki jih plačujejo samozaposleni, 

saj vključujejo tudi pravice/pomoči v primeru nastopa brezposelnosti.

minimalna višina plače, od katere je še potrebno plačati prispevke za socialno varnost, 

je okrog 421 €.

Španski sistem socialne varnosti vključuje zdravstveno varstvo (bolniška, porodniška), 

poškodbe pri delu, brezposelnost, pokojnine, invalidnine in zavarovanje za primer smrti 

(death benefits).

3.3.1 Brezposelnost in varnost

V tradicionalni delavski družini v Španiji je običajno, da ženske prevzemajo začasne 

zaposlitve, ko se za to pojavi priložnost ali pa se pojavi za to potreba, medtem ko 

moški bolj verjetno igrajo vlogo stalnega hranilca. Po prenehanju začasnega dela 

(največkrat sezonskega) se ženske običajno takoj registrirajo pri območnem zavodu za  

zaposlovanje in nadaljujejo z gospodinjskim delom. moški ob prenehanju delovnega 

razmerja običajno takoj iščejo novo zaposlitev (Euroresidentes, spletna stran).

Od vseh zaposlitev, sklenjenih v letu 2003, je bilo 90% začasnih oz. za določen čas.  

To je predvsem posledica sprostitve delovne zakonodaje, ki je sicer pripeljala do padca 

nezaposlenosti s skoraj 25% v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja, do 12% v 
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lanskem letu. cena za to pa je bila varnost zaposlitve (npr. ob zaposlitvi za manj kot eno 

leto, delavec ne more zahtevati določenih pravic iz delovnega razmerja) (fiesta Siesta: 

Working in Spain, spletna stran).

Leta 2001 je bilo v Španiji do nadomestila za primer brezposelnosti upravičenih 56,6% 

brezposelnih oseb. To je eden najnižjih deležev v Evropski uniji. Razlog zanj so v 

značilnostih v pogojih, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko postane prejemnik teh 

nadomestil. V Španiji postaneš upravičenec do nadomestila, če izpolnjuješ določeno 

enoletno obdobje zaposlenosti pred nastopom brezposelnosti. V franciji in Grčiji so za 

to potrebni štirje meseci,  šest na Nizozemskem in Švedskem, deset mesecev v Belgiji in na 

Irskem. Države kot so Avstrija, Danska, Nemčija, Italija in Portugalska zahtevajo podobne 

pogoje kot Španija, vendar pa so karakteristike delovnih razmerij precej različne od 

teh v Španiji, kjer obstaja visok delež zaposlitev z začasnim značajem in kratkoročne 

pogodbe. Tako je predvsem mladim težko doseči enoletni prag dostopa do pravic za 

primer brezposelnosti (Eurofound, spletna stran).

Kot omenjeno imajo brezposelni delavci v Španiji pravico prejemati nadomestilo, če so 

prispevali v sistem socialne varnosti minimalno 360 dni v zadnjih šestih letih. Znesek 

prejetega nadomestila je odvisen od prispevkov v zadnjih 180 dneh. Določen je najnižji 

in najvišji znesek nadomestila.

V prvih šestih mesecih je brezposelna oseba upravičena do zneska nadomestila v višini 

70% plače, ki so jo prejemali v zadnjih šestih mesecih, potem pa 60% plače. Znesek je 

določen tudi  z minimumom, ki predstavlja 100% minimalne plače za upravičence z 

otroki ali 75% minimalne plače brez vzdrževanih otrok ter maksimumom, ki je odvisen 

od števila vzdrževanih otrok (170%, 195% ali 220% minimalne plače).

Problem z višino nadomestil v Španiji je, da je običajno realna plača delavcev višja, kot 

jo prikazujejo delodajalci (ne prijavijo nadur, bonitet itd., ki zato niso vključeni v izračun 

nadomestila). Prav tako pa je plača začasnih delavcev običajno nižja od povprečne plače. 

Iz tega sledi, da so zneski nadomestil zelo nizki. 

Do nadomestila je brezposelna oseba upravičena maksimalno dve leti in to v 

primeru, da je bila zadnjih šest let zaposlena. Daljše maksimalno obdobje prejemanja  

nadomestila za primer brezposelnosti imajo na primer Danska, finska, francija, Nemčija, 

Nizozemska in Portugalska, vendar različne države EU uporabljajo različne mehanizme 

določanja tega obdobja (obdobje zaposlenosti, starost itd.) (Eurofound, spletna stran).

Kot brezposelna se mora oseba registrirati na španskem Zavodu za zaposlovanje (Spanish 

Institute of Employment - INEM) in zaprositi za nadomestilo v roku 15 dni po nastanku 
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brezposelnosti. Brezposelnost mora biti uradno dokazana in ne sme nastopiti po volji 

ali krivdi prosilca.

Po pravilu delodajalci ali samozaposleni niso upravičeni do nadomestila za primer 

brezposelnost. 

Pravica do nadomestila za primer brezposelnosti je vezana na dejstvo:

•da delavec zaposlitve ni izgubil po lastni volji ali krivdi,

•da je sposoben in pripravljen delati,

•da je na voljo zavodu za zaposlovanje,

•da je vključen v sistem socialnega zavarovanja kot aktiven plačnik prispevkov,

•da so bili prispevki plačani za določena obdobja,

•da je starejši od 16 let in mlajši od običajne upokojitvene starosti, razen v primerih, ko 

delavec ni izpolnil pogoja plačevanja prispevkov.

Premoženje upravičenca se ne preverja (EU: mutual Information System on Social 

Protection in the member States of the European Union, spletna stran).

Po stavki junija 2002 je vlada oktobra istega leta nekoliko omilila pogoje za upravičenost 

do prejemanja nadomestila, predvsem tiste, vezane na pogoj sprejemanja ponujenega 

dela. Ponujeno delo mora tako ustrezati zahtevam glede podobnosti delu, ki ga je 

brezposelni že opravljal (vsaj tri mesece), vožnja na delovno mesto ne sme presegati 

25% delovnega časa, upoštevati se mora tudi, ali gre za delo za določen ali nedoločen 

čas, poln ali krajši delovni čas. Presoja o tem, kaj je primerno delo, je sedaj bolj v rokah 

služb za zaposlovanje (Eurofound, spletna stran).

Pravica do pomoči za primer brezposelnosti je vezana na dejstvo:

•da je oseba brezposelna in prijavljena na zavodu za zaposlovanje,

•da je na voljo zavodu za zaposlovanje,

•da prihodki iz ostalih virov ne presegajo 75% minimalne plače (Salario Minimo 

Interprofesional) na posameznika ali v primeru družine na člana,

•da je oseba starejša od 16 let in mlajša od običajne upokojitvene starosti, razen v primerih, 

ko oseba ne izpolnjuje pogojev glede določenega obdobja plačevanja prispevkov,

•da je oseba izčrpala pravico do nadomestila ali je izgubila zaposlitev, preden je plačala 

dovolj prispevkov za določeno obdobje, kar bi ji omogočilo izplačevanje nadomestila,

•da ima oseba vzdrževane člane (pod določenimi pogoji).
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Pomoč se izplačuje v višini 75% minimalne plače. Za dolgotrajno brezposelne, starejše 

od 45 let, ki so izkoristili pravico do nadomestila za obdobje 720 dni, obstaja posebna 

šestmesečna pomoč, ki variira od 75-125% minimalne plače, glede na število vzdrževanih 

članov družine.

Pomoč se običajno izplačuje 6 mesecev z možnostjo podaljšanja v obliki šestmesečnih 

obdobij, toda največ do 18 mesecev. Nadaljnje podaljšanje je možno le v izjemnih 

primerih. V primeru delavcev, ki so starejši od 52 let, je podaljšanje pod določenimi 

pogoji možno do starosti za upokojitev (mutual Information System on Social  

Protection in the member States of the European Union, spletna stran).

Španija je ena od držav EU z najnižjo stopnjo varnosti vezane na status brezposelne osebe. 

Nizek znesek pomoči in nadomestil za primer brezposelnosti, ki izvirajo iz nestabilnih 

oblik zaposlovanja, pomeni problem predvsem za posameznike, ki nimajo možnosti 

dobiti dela za daljše obdobje (Eurofound, spletna stran).

3.3.2 Porodniški dopust

mati ima pravico, da zaradi skrbi za novorojenčka za 16 tednov “zamrzne” pogodbo o delu. 

Če ima ženska več otrok, se to obdobje podaljša za dva tedna za vsakega novorojenčka.

Njeno delovno mesto mora ostati odprto, dokler se ne vrne in med tem časom je 

upravičena do zneska v višini svoje običajne plače. Zaposlena mora biti registrirana v 

sistemu socialnega zavarovanja in mora pred rojstvom v zadnjih petih letih plačati za 

najmanj 180 dni prispevkov.

3.3.3 Upokojitev

Zakon, sprejet leta 2002, za vsako leto dela nad doseženo starostjo 65 let, določa dodatek 

na izplačilo pokojnine v višini 2%. Osebe, ki upokojitev odložijo v leta po 65. letu starosti, 

so upravičene tudi do posebnih davčnih olajšav. Za osebe, ki se upokojijo predčasno 

(spodnja meja 61 let) se višina pokojnine za vsako leto do dopolnjenega 65. leta zniža  

za 6 - 8%. Pred kratkim so uvedli tudi možnost zaposlitve za krajši čas in istočasnega 

prejemanja delne pokojnine. Evropska komisija je leta 2003 izrazila dvom glede 

finančne stabilnosti obstoječega sistema upokojevanja  in odsotnosti drugega in  

tretjega pokojninskega stebra.

Španija je leta 2002, za razliko od večine držav članic EU, naredila sistem (predčasnega) 

upokojevanja še dostopnejši za brezposelne starejše delavce. Da bi osebe nad 52 let  

starosti lažje našle zaposlitev, lahko prejemajo nadomestilo/pomoč za primer 
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brezposelnosti tudi še, ko se zaposlijo, s tem da se proporcionalno znižajo dajatve na 

plače, ki jih ob zaposlitvi takega delavca plačujejo delodajalci. cilj je bil narediti delo bolj 

privlačno ob hkratnem pogojevanju prejemanja prejemkov iz naslova brezposelnosti z 

njihovo aktivno udeležbo pri ukrepih, ki jih ponujajo službe za zaposlovanje (povezovanje 

aktivnih in pasivnih mehanizmov). hkrati pa je bil dopolnjen zakon, ki je omogočal 

odpuščanje delavcev starejših od 55 let zaradi razloga presežkov. Delodajalci bodo v takih 

primerih dolžni plačevati del prispevkov za delavčevo socialno zavarovanje do njegovega 

61. leta starosti, kar deluje kot varovalo za množično prezgodnje upokojevanje.

Za podjetja, ki zaposlene izobražujejo in dodatno usposabljajo, so bile pred kratkim 

uvedene nove iniciative, predvsem v obliki zmanjševanja prispevkov za socialno 

zavarovanje. Pri dodeljevanju finančne pomoči za izobraževanje pa so prioritete dane 

ženskam, delavcem, starejšim od 45 let in nižje kvalificiranim. Posebne olajšave pri 

plačevanju prispevkov so uvedene tudi pri zaposlovanju oseb nad 45. letom starosti (leta 

1997), leta 2002 pa so uvedli še dodatne olajšave za delavce nad 60 let starosti (olajšave 

se začno pri 50% in se za vsako leto do dopolnjenega 65. leta starosti povišajo za 10%) 

(EK, 2004: 228-250).

3.4 Združeno kraljestvo

3.4.1 Socialna varnost

Obstajajo tri osnovne oblike socialne varnosti v Združenem kraljestvu, in sicer9 :

•na osnovi prispevkov (contributory),

•brez prispevkov (non-contributory) ter

•podpora, ki je odvisna od preverjanja premoženjskih razmer upravičenca (means tested).

Pri prvi obliki je oseba upravičena do nadomestila, ki se financira iz plačanih prispevkov 

v preteklosti. Prispevki izhajajo iz delovnega razmerja in so odvisni od višine plače.   

Do nadomestil je oseba upravičena v primeru brezposelnosti, bolezni, nezmožnosti  

za delo in starosti oziroma v primerih začasne ali trajne izgube službe. Na osnovi  

plačanih prispevkov se delavcu izplačujejo nadomestila za primer brezposelnosti, 

nadomestila za primer nezmožnosti za delo (incapacity benefit), državne pokojnine itd.

Druga oblika nadomestila ni odvisna od plačanih prispevkov oziroma od sklenjenega 

9  Velika Britanija in Severna Irska imata neodvisna sistema socialnega varstva, ki sta si podobna v vseh bistvenih 

pogledih.   
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delovnega razmerja. financira se iz splošnih davkov in je odvisna od individualnih 

okoliščin. Tukaj so vključeni otroški dodatki, zakonska nadomestila za zadržanost z dela 

(statutory sick pay), nadomestila za poškodbe pri delu (industrial injury benefits) itd. 

Pri tretji obliki je osnovno preverjanje premoženjskih razmer delavca, ki prejema podporo. 

financira se iz splošnih davkov. Na ta način se določajo stanovanjske ugodnosti (housing 

benefit), pomoč pri stroških šolanja otrok (education benefits), kritje določenih stroškov 

povezanih z zdravstvenim varstvom (health benefit), socialna pomoč za brezposelne 

(Income-based Jobseekers’ Allowance) itd.

Lokalna oblast ureja stanovanjske ugodnosti (housing benefit), delodajalci skrbijo za 

izplačila nadomestil za zadržanost z dela ali za porodniško10 . Ostala nadomestila in 

druge oblike podpore urejata posebna agencija za nadomestila (Benefits Agency) pod 

pristojnostjo resorja za socialno varnost ter zavod za zaposlovanje pod pristojnostjo 

resorja za izobraževanje in zaposlovanje (EmIRE, spletna stran).

3.4.2 Brezposelnost in varnost

Z zakonom iz leta 1995 (Jobseekers Act 1995) so bila uvedena nova nadomestila za 

brezposelne. Osnovno nadomestilo je zasnovano na plačanih prispevkih (Contributed 

based Jobseekers’ Allowance - JSA) znotraj sistema obveznega socialnega zavarovanja. 

Do nadomestila so upravičeni brezposelni11  ali tisti, ki delajo manj kot 16 ur v tednu.  

Brezposelni so do nadomestil upravičeni 6 mesecev, če so tekom delovnega razmerja 

vplačali dovolj prispevkov12 . Nadomestila se izplačujejo po enotni tarifi, ki pa je odvisna 

od starosti upravičenca (16-17 let: 50 € tedensko, 18-24 let: 65 € tedensko, 25 let ali več: 

82 € tedensko). Upravičenec mora biti zmožen za delo,  pripravljen sprejeti ponujeno 

zaposlitev in jo tudi aktivno iskati. Čeprav nadomestilo ni odvisno od preverjanja 

premoženja, se pri izračunu upoštevajo prihranki ter prihodek iz osnove pokojninskega 

zavarovanja  (Newcastle in mISSOc, spletna stran).

Obstaja tudi socialna pomoč za brezposelne (Income-based Jobseekers’ Allowance 

- JSA 1), ki se financira iz davkov in je odvisna od preverjanja premoženjskih razmer 

10  Delodajalci lahko zahtevajo delno povračilo teh stroškov od sklada za nacionalno zavarovanje (National Insurance 

fund).

11  Brezposelnost ne sme biti posledica stavke ali trgovskega spora. 

12  Velja tudi za nekatere samozaposlene, ne pa za študente.
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upravičenca. Do te oblike socialne pomoči so upravičeni brezposelni, ki se aktivno 

vključijo v iskanje zaposlitve, ne izpolnjujejo pa pogoje glede plačanih prispevkov in je 

njihov skupni prihodek iz premoženja pod določenim minimumom (na primer, lahko 

imajo največ 11.852 € prihranka, partner pa ne sme delati več kot 24 ur tedensko). Pri 

izračunu višine pomoči se upoštevajo prihodki in potrebe cele družine, vendar osnovna 

pomoč znaša  99 € tedensko za partnerja pod 18. letom starosti oziroma  129 € tedensko 

za partnerja, ki imata več kot 18 let.

Pomoč se lahko izplačuje tudi kot dodatek nadomestila zasnovanega na prispevkih 

(JSA), če se oceni, da samo nadomestilo ne zadošča potrebam upravičenca. Prejemanje 

socialne pomoči ni časovno omejeno (mISSOc, spletna stran).  

Skupaj s socialno pomočjo je brezposelna oseba upravičena do določenih povezanih 

ugodnosti. To so: pravica do brezplačnih šolskih obrokov za otroke, oprostitev plačila 

določenih stroškov, povezanih z zdravstvenim varstvom, zobozdravstvene storitve ter v 

primeru stiske - pravica do posojila iz socialnega fonda.

med pogoji za prejemanje nadomestila oziroma pomoči za brezposelne je posebej 

izpostavljeno, da mora biti upravičenec pripravljen sprejeti zaposlitev in jo aktivno iskati. 

To pomeni biti pripravljen takoj sprejeti službo v trajanju 40 ur tedensko (razen če je v 

opisu službe drugače opredeljeno). Potrebno jo je tudi aktivno iskati, pošiljati prijave, 

spremljati oglase, prijaviti se na zavod za zaposlovanje itd.     

Od iskalca zaposlitve se tudi pričakuje, da pripravi svoj življenjepis (curriculum vitae), 

naredi seznam potencialnih delodajalcev ter se informira o potencialnih novih poklicih. 

Vse to in ostali pogoji ter okoliščine so zapisani v posebnem dogovoru (Jobseeker’s 

Agreement), ki ga sklene iskalec zaposlitve s svojim svetovalcem. Dogovor se ponovno 

pregleda po kontrolnem intervjuju, ki se običajno opravi po 13. tednu brezposelnosti. Od 

spoštovanja dogovora je odvisno tudi izplačilo nadomestila oziroma socialne pomoči .

Na področju boja proti brezposelnosti so prisotne serije programov t.i.“New Deals”, ki 

želijo ponuditi dodatno podporo in vodenje ogroženim skupinam brezposelnih pri 

iskanju dela.  Programi sodijo pod odgovornost resorja za izobraževanje in zaposlovanje 

(Department for Education and Employment). Nadzoruje jih posebna skupina, ki 

združuje predstavnike največjih delodajalcev ter sindikatov in prostovoljnega sektorja. 

Različni programi se razvijajo v različnih lokalnih skupnostih, vendar izvajanje samih 

programov vedno vodi zavod za zaposlovanje.



449

Programi “New Deals” trenutno vključujejo mlade brezposelne (18-24), trajno  

brezposelne (25+), partnerje brezposelnih, starejše brezposelne (50+), starše 

samohranilce ter nezmožne za delo.

Programi se dopolnjujejo z drugimi oblikami pomoči brezposelnim.  Na primer, v 

določenih “prikrajšanih krajih” (Glasgow, Liverpool, Plymouth itd.) se uvajajo posebna 

zaposlitvena območja (Employment Zones). V zaposlitvenih območjih brezposelne 

osebe dobijo osebni zaposlitveni račun, ki združuje vse oblike pomoči, ki jih iskalec 

zaposlitve pridobi znotraj tega območja.  Zaposlitveni račun se lahko uporabi na različne 

načine - na primer, tudi  za ustanavljanje lastnega podjetja.

Programi so tako oblikovani, da: 

•hitreje zaposlujejo določene kategorije iskalcev zaposlitve,

•spodbujajo delodajalce, da zaposlujejo brezposelne,

•izobražujejo, dajejo nove izkušnje,  zvišujejo motivacijo in samopodobo ter razvijajo 

tehnike iskanja dela,

•omogočajo posamezniku, da izbere najugodnejšo tehniko za pridobitev in ohranitev 

dela,

•brezposelni vztrajajo v iskanju dela,

•se prilagajajo individualnim potrebam in okoliščinam posameznika,

•zagotavljajo, da se upravičenci do nadomestila oz. pomoči zavedajo in držijo svojih 

obvez (Ditch in Roberts, 2002).

Vlada uvaja številne nove iniciative na področju fleksibilnosti trga dela in socialnega 

varstva. V take iniciative spadajo:

•dodatnih 20 funtov tedensko za starše samohranilce, ki se vključijo v intenziven program 

iskanja zaposlitve,

•olajšanje prehoda starša samohranilca s socialne pomoči na zaposlitev (In Work Credit),

•zagotavljanje varstva otrok (childcare places) do 14 let starosti vsem delavcem, razvijanje 

mreže centrov, ki bi ponujali izobraževanje, nego otrok ter zdravstveno in družinsko 

podporo. Poudarjen je razvoj takih centrov v nerazvitih krajih, da bi vsaki družini v 

njihovi skupnosti bila omogočena visoko kakovostna storitev,

•širitev dodatnih programov za učence osnovnih in srednjih šol pred in po koncu šole 

(informacijske tehnologije, glasba, šport); do leta 2010 vsem otrokom med 3. in 14. letom 

omogočiti organizirano aktivnost od 8. ure zjutraj do 6. ure popoldne,

•načrtovano podaljšanje porodniškega dopusta (cilj: 12 mesecev porodniškega 

dopusta),

•izboljšati komunikacijo med delavcem in delodajalcem tekom porodniškega dopusta, 

•omogočiti materi prenos porodniškega dopusta in nadomestila na očeta,
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•omogočiti fleksibilen delovni čas za tiste, ki negujejo bolne in nezmožne za delo, ali 

za starše starejših otrok,

•podaljševanje aktivne dobe delavcev (upokojevanje delavcev v javnem sektorju v 65. 

letu starosti) in enako obravnavanje žensk in moških pri tem vprašanju,

•različne kampanje proti diskriminaciji starejših pri zaposlovanju,

•programi, ki razvijajo delovni potencial mladih (“employable for life”),

•posebna podpora zaposlovanju narodnostnih manjšin ter delavcev iz nerazvitih krajev 

(tudi s pomočjo Evropskega socialnega sklada  - European Social Fund),

•različni ukrepi, ki imajo za cilj zmanjševanje revščine zaposlenih: zvišanje minimalne 

plače, delavski krediti (posebej v zvezi z nego otrok), spodbujanje napredovanja itd.; 

•enako obravnavanje žensk in moških pri višini plače (več o tem v poročilu o izvajanju 

Lizbonske strategije). 

IV. ZAKLJUČEK

Socialna zaščita vključuje široko paleto sistemov socialne politike. Iz primerjalnega 

pregleda je razvidno, da je razvoj tega področja ključnega pomena in predpogoj za 

rast, zaposlovanje in okrepitev socialne kohezije. V tem smislu je pomembna predvsem 

problematika podaljšanja delovne dobe in povečanje deleža zaposlenih, saj je 

zaposlovanje osnovno za dosego ciljev, ki jih državam članicam EU zastavlja Lizbonska 

strategija. 

Evropska unija opredeljuje koordinacijo različnih nacionalnih sistemov, v okviru katere 

je državam dovoljeno določanje oblik pravic in pogojev za njihovo dodelitev, hkrati pa 

ne omejujejo prostega gibanja posameznika.

V predstavljenih državah obstajajo različne oblike socialne zaščite brezposelnih oseb. 

Večinoma pa vse države poznajo nadomestilo plače za primer brezposelnosti ter socialno 

pomoč, ki se izplačuje brezposelnim. Nadomestila plače so najpogosteje financirana iz 

prispevkov zaposlenih oziroma delodajalcev, socialna pomoč pa se običajno izplačuje 

iz državne blagajne oziroma iz plačanih davkov. 

V večini držav se preverjanje premoženja (means test) opravlja pri upravičencih za 

prejemanje  socialne pomoči, ki se izplačuje iz državne blagajne. V primeru, ko pa se 

ukrepi socialne zaščite financirajo iz prispevkov, pa se nadomestila in pomoči izplačujejo 

neodvisno od ocenjevanja potreb ali premoženja upravičencev. 

V večini držav članic EU poročajo o reformah sistema socialne zaščite, ki imajo za 

cilj večjo vključenost lokalne skupnosti v aktivno politiko zaposlovanja ter hitrejše 

prilagajanje spremembam na trgu dela. Posebnega pomena je tudi razvoj različnih  
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oblik izobraževanja, tako za brezposelne osebe, kot tudi za zaposlene 

(prekvalifikacije).           

V Beljaku (Avstrija), je bilo od 19. - 21. januarja 2006 organizirano neformalno srečanje 

ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve. 

Neformalno srečanje ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve je bil 

uvodni dogodek v času avstrijskega predsedovanja na področju dela Sveta Evropske unije 

za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov. ministri so govorili o 

t.i. fleksivarnosti13  – ravnotežjem med fleksibilnostjo zaposlitve in socialno varnostjo, 

drugi del srečanja pa je bil namenjen razpravi o socialni dimenziji Lizbonske strategije v 

smislu posodobitve procesov socialne politike. 

Udeleženci so se strinjali, da je potrebno povečati občutek socialne vključenosti, 

varnosti in zaščite med državljani EU. S tem namenom bodo ministri na pomladanskem 

srečanju Sveta EU poudarili pomembnost skupne okrepitve ekonomskih, zaposlitvenih 

in socialnih politik in izpostavili napredek, ki je lahko le posledica usmerjene, odprte 

koordinacije politik socialne varnosti, socialne vključenosti, pokojninskih sistemov in 

zdravstva. Vse to lahko po njihovem mnenju prispeva k rasti in zaposlenosti to pa k večji 

socialni koheziji in varnosti (EU, spletna stran).

Avstrijsko predsedstvo Evropski uniji načrtuje okrepiti socialno dimenzijo unije tudi 

s pripravo paketa skupnih ciljev na področju socialnega vključevanja, pokojninskega 

in zdravstvenega sistema ter dolgotrajne nege. Predvideva oblikovanje novega letnega 

poročila o socialni varnosti in vključenosti, ki bo oblikovano v sodelovanju z Evropsko 

komisijo in Svetom, države članice pa bodo pozvane, da predložijo nacionalna poročila, 

ki bodo predstavila nacionalne strategije za dosego omenjenih skupnih ciljev, na začetku 

jeseni 2006 (pletna stran avstrijskega predsedovanja).

13  Nekdanji danski premier in sedanji poslanec v Evropskem parlamentu Poul Nyrup Rasmussen je v intervjuju v 

časopisu Delo poudaril: “Eden temeljnih delov modela fleksivarnosti je, da je mogoče ob pravem času izobraziti in 

usposobiti ljudi za delovna mesta, ki so na voljo.” (Delo, 20.01.2006). 
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FINANCIRANJe ZdRAVSTVeNIH SISTeMOV*

I. UVOD

Pri klasični delitvi sistemov socialne varnosti poznamo dva modela, in sicer t.i. “Bismarck” 

in “Beveridge” model, ki sta ime dobila po prvih “protagonistih” obeh načinov 

zagotavljanja socialne varnosti. 

Bismarckov model temelji na sistemu socialnega zavarovanja in naj bi zadovoljeval 

potrebe po socialni varnosti zaposlenih, ki so upravičeni do storitev socialnega varstva 

na podlagi zavarovanja. Shema socialnega zavarovanja se financira iz prispevkov 

delodajalcev in delojemalcev. 

cilj Beveridgovega modela pa je zagotavljanje socialne varnosti celotnega prebivalstva. 

Ta sistem se financira prek davčnega sistema države. 

Dejstvo je, da se v nobeni državi ne pojavljata ta dva modela v svoji “čisti” obliki, saj 

za nobeno državo ni mogoče trditi, da je popoln “naslednik” Bismarckovega oziroma 

Beveridgovega modela socialnega zavarovanja (Pieters, 1993: 8). 

V državah Evropske unije se socialna varnost in v njenem okviru tudi zdravstvena  

dejavnost, prav tako zagotavlja in financira prek zgoraj omenjenih modelov. Na eni strani 

so države, v katerih je uveljavljen sistem nacionalne zdravstvene službe (“Beveridgov” 

model), na drugi pa države s socialnim zdravstvenim zavarovanjem (“Bismarckov” 

model). 

V nalogi je prikazan primerjalni pregled zdravstvenih sistemov v državah članicah 

Evropske unije s poudarkom na načinih financiranja teh sistemov, in sicer so prikazani 

načini zbiranja sredstev: državni proračun, javna blagajna (zavarovalnice), financiranje 

iz naslova prispevkov (pravne osebe, fizične osebe) ter financiranje iz naslova davkov. 

Države članice Evropske unije, katerih zdravstveni sistemi so prikazani v nalogi, so: 

* Mag. Zobavnik Igor, Blažič Janez, Kirn Elizabeta, dr. Berce Bratko Branka,   

 Koselj Nataša; pripravljeno 21.7.2005, objavljeno 25.7.2005.
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Avstrija, finska, Irska, madžarska, Zvezna republika Nemčija in Združeno kraljestvo.

Podatke o financiranju zdravstvenih sistemov smo pridobili večinoma s spletnih strani 

Evropske unije - mISSOc (Mutual Information System on Social Protection in the EU 

Member States and the EEA) ter spletnih strani Svetovne zdravstvene organizacije (World 

Health Organization). 

II. PRIMERJALNI PREGLED FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH  
 SISTEMOV

2. 1 Avstrija

Avstrija spada med države Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja. Socialno 

zavarovanje v tej državi je sicer sestavljeno iz zdravstvenega, pokojninskega in nezgodnega 

zavarovanja. Takoj, ko posameznik sklene delovno razmerje, je avtomatično pokrit z 

obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Zavarovanje pa velja tudi za učence, študente in 

upokojence. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje se obračunavajo na osnovi 

dohodkov. Delodajalec prispevke odtegne od plače in jih nakaže lokalnemu davčnemu 

uradu. Izvajanje zdravstvenega zavarovanja je naloženo bolniškim blagajnam, ki so 

samostojne osebe javnega prava. Zavarovanec ne more izbirati med večimi bolniškimi 

blagajnami. Pravice zavarovancev so opredeljene v zakonu, deloma pa jih urejajo tudi 

statuti bolniških blagajn. To velja predvsem za postopke in načine uveljavljanja pravic 

zavarovanih oseb (Vienna Webservice, health Insurance, spletna stran).

Obvezno zdravstveno zavarovanje je za celotno državo urejeno z zveznim zakonom, in 

sicer je to splošni zakon o socialnem zavarovanju  (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

- ASVG), izvaja pa se za večino zaposlenih oseb prek devetih (za vsako zvezno deželo) 

regionalnih bolniških blagajn (health insurance agencies). Na zvezni ravni je še 

pet bolniških blagajn za posebne skupine zaposlenih. Poleg tega pa ima tudi devet 

najmočnejših podjetij svoje bolniške blagajne. Novih podjetniških bolniških blagajn 

ni mogoče ustanavljati. Vse bolniške blagajne imajo avtonomijo (samoupravo) in zato 

so jim dovoljene tudi določene posebnosti. Vse imajo tudi svoje podružnice, ki niso 

oblikovane na enoten način. Poleg navedenega zakona je treba na tem mestu omeniti 

še zvezni zakon o bolnišnicah (Krankenanstaltengesetz – KAG) in zakone o bolnišnicah 

posameznih zveznih dežel (mISSOc, health care in Europe, Austria, 2002). 

Od leta 1978 je financiranje bolnišnic urejeno prek časovno omejenih sporazumov  
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med zvezno državo in posameznimi zveznimi deželami. Sredstva zvezne države se plačajo 

v poseben strukturni sklad, nato pa se prenesejo na devet regionalnih skladov. Ti deželni 

regionalni skladi se financirajo iz prispevkov v sistem zdravstvenega zavarovanja, pa tudi 

iz davčnih virov in drugih prispevkov s strani zveznih dežel in lokalnih skupnosti. Od leta 

1997 deželni skladi financirajo bolnice glede na učinkovitost, in sicer zaradi poslabšanja 

stanja v zadnjih desetletjih. Pomembna je intenzivnost ukvarjanja s posameznim 

pacientom v krajšem časovnem obdobju, kombinirana z višjo stopnjo učinkovitosti 

zdravstvenega osebja, z izboljšanimi diagnostičnimi in terapevtskimi možnostmi ter 

boljšo tehnično medicinsko infrastrukturo. Bolnišnice torej za razliko od prejšnjega 

obdobja prejemajo sredstva glede na to, kaj dejansko izvajajo na pacientih (povzeto po 

mISSOc, health care in Europe, Austria, 2002).  

Razmerja med posameznimi zdravniki in bolniškimi blagajnami se urejajo s pogodbami, 

katerih vsebino v znatni meri opredelijo krovni dogovori med bolniškimi blagajnami in 

regionalnimi zdravniškimi zbornicami. Na ta način se določajo tudi plačila zdravnikov, 

ki so odvisna od več dejavnikov, med drugim tudi od števila zdravljenih oseb (povzeto 

po mISSOc, 2004).

V Avstriji je pokritost prebivalstva z obveznim zdravstvenim zavarovanjem približno 99%. 

Izvajalcev zdravstvenih zavarovanj ni mogoče izbirati. Prispevne stopnje so različne po 

panogah in jih določa vlada, delež proračunskega financiranja pa znaša do 0,5% vseh 

sredstev za zdravstvo. Obstaja tudi zasebno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, pri ka-

terem zavarovanec uveljavlja boljši standard v primeru bolnišničnega zdravljenja in prosto 

izbere specialista. Boljši standard pomeni možnost bivanja v enoposteljni sobi, boljšo 

postrežbo in dodatno nego (povzeto po predlogu sprememb in dopolnitev ZZVZZ).  

Osnova avstrijskega zdravstvenega sistema je obvezno zdravstveno zavarovanje, v ka-

terega se je treba obvezno vključiti, če ima posameznik eno ali več rednih zaposlitev, 

pri tem pa skupni prihodek ni nižji od najnižjega mesečnega zneska 316,19 €. V tem 

primeru je možno prostovoljno zavarovanje (vendar tu ni mišljeno zasebno prostovoljno 

zdravstveno zavarovanje, pač pa vključitev v sistem bolniških blagajn), prostovoljno pa 

se lahko zavarujejo tudi študenti. Ravno tako so obvezno zdravstveno zavarovani upoko-

jenci, v okviru obvezne sheme pokojninskega zavarovanja, nezaposlene osebe, ki pre-

jemajo sredstva iz skladov za nezaposlene, vojaške osebe, osebe brez sklenjene formalne 

pogodbe o zaposlitvi, ki pa vseeno opravljajo dela (freie Dienstnehmer) in nekatere 

druge kategorije oseb. Storitve iz naslova obveznega zdravstvenega varstva lahko koristijo 

tudi vzdrževane osebe, ki stalno prebivajo v Avstriji in ki same niso obvezno zavarovane 
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v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri tem so mišljeni otroci zavarovanca 

ali zakonski partner pod določenimi pogoji (npr. skrb za otroka v trajanju štirih let, skrb 

za prizadeto osebo). Če tega pogoja zakonski partner ne izpolnjuje, mora zavarovanec 

zanj dodatno prispevati 3,4% svoje plače (povzeto po mISSOc, health care in Europe, 

Austria, 2002 in mISSOc, 2004).

Obvezno zavarovanje nudi tako storitve (benefits in kind) kot tudi finančne koristi. 

med storitve  spadajo: zgodnje diagnosticiranje, skrb za splošno zdravje, še posebej 

s pregledi mladine (50% stroškov za preglede mladine pokrije država), previdnostni 

ukrepi na področju genetike, cepljenje, umetna oploditev in vitro (štirje poskusi na leto), 

psihoterapija, povrnitev potnih stroškov idr. V primeru bolezni obvezno zdravstveno 

zavarovanje zagotavlja zdravljenje, zdravila, institucionalno oskrbo in medicinsko nego 

v bolnišnicah (mISSOc, health care in Europe, Austria, 2002 in mISSOc, 2004).

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se v glavnem financirajo iz prispevkov. 

Te plačujejo obvezno zavarovani delojemalci in njihovi delodajalci (oboji načeloma nosijo 

polovico stroškov), pa tudi obvezno zavarovane samozaposlene osebe (npr. samostojni 

podjetniki, osebe v svobodnih poklicih, kmetje). fizični delavci plačujejo prispevek za 

obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3,90%, delodajalci pa 3,50% delavčeve plače, 

tako da skupna višina prispevka znaša 7,40% delavčeve plače. Drugi delavci (white-collar 

workers oziroma nameščenci) prispevajo enak delež kot delodajalci, in sicer po 3,70 %, 

tako da skupna višina prispevka znaša 7,40% delavčeve plače. Za navadne uslužbence je 

bilo v letu 2002 to razmerje tako, da so več plačevali delodajalci (3,50%), delavci pa 3,40% 

in je skupna višina prispevkov znašala 6,90% plače uslužbenca. Pri državnih uradnikih 

(civil servants) je bila večja teža plačevanja prispevka na delojemalski strani (delojemalci 

so plačevali 3,95% prispevka, delodajalci 3,55%, skupna višina prispevkov pa je znašala 

7,50%. Samostojni podjetniki plačujejo prispevek v višini 9% njihovega dohodka, kmetje 

pa prispevek v višini 6,90% dohodka. Pomembni plačniki prispevka so tudi upokojenci 

in pokojninske ustanove, ki v teh primerih prevzamejo vlogo delodajalca (mISSOc, 

health care in Europe, Austria, 2002 in mISSOc, 2004).  

Osnova, na kateri se izračuna prispevek, je dohodek iz redne zaposlitve, in sicer do 

maksimalnega zneska, ki je v letu 2002 znašal 3.450 € na mesec (14 x) za zaposlene osebe 

in v letu 2004 do zneska 4.025 € na mesec (12 x) za samozaposlene osebe in kmete. 

Slednji dve kategoriji sta vključeni tudi v dva posebna sklada socialnega zavarovanja, 

za katera veljajo določene posebnosti. Poleg tega prispevka iz dohodka zavarovane 

osebe plačujejo še dodatne prispevke. Tako morajo na primer samozaposlene osebe, 
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državni uslužbenci in kmetje plačati 20% stroškov kot prispevek za storitve, v primeru 

hospitalizacije pa je ta delež 10%. Za storitve kliničnih psihologov in psihoterapevtov 

ravno tako velja obveznost plačila prispevka v višini 20% cene storitev. Zdravniku se ne 

plačuje neposredno, plačila opravi bolniška blagajna. Ko posameznik koristi zdravstvene 

ali zobozdravstvene storitve, mora pokazati potrdilo o zdravstvenem zavarovanju. 

Vsako četrtletje je treba za tako potrdilo plačati znesek 3,63 €. To se nanaša samo 

na zaposlene osebe. Za zdravila pa se doplačuje po 4,35 € na recept, pri čemer velja 

oprostitev za zdravila proti infekcijskim boleznim in v primeru oseb v stiski. Za storitve 

zobozdravnikov  velja doplačilo od 25% do 50%, enako velja tudi za zobne proteze. Za 

dodatne zobozdravstvene storitve plačuje bolniška blagajna zneske od 24 € do 215 € na 

enoto storitve. Za proteze (tu niso mišljene zobne proteze), očala in slušne pripomočke 

velja za zavarovane osebe obveznost doplačila v višini 10%, pri čemer je minimum  

23 €; oprostitev velja za osebe v stiski. Stroški hospitalizacije so sicer pokriti, na dan 

pa se plača prispevek v najvišjem znesku 15,75 €. Za hospitalizacijo vzdrževanega 

družinskega člana zavarovanca se obračuna prispevek v višini 10%. Plačevanje prispevka 

je omejeno na 28 dni na leto, veljajo pa tudi številne izjeme. Če so zavarovane osebe 

nameščene v domovih za nego ali okrevanje (termalno zdravljenje), morajo dodatno 

plačati najmanj 6,19 € in največ 15,75 € prispevka za vsak dan bivanja, vendar največ za 28 

dni v koledarskem letu. Enaka časovna omejitev plačevanja prispevka velja tudi za ukrepe 

medicinske rehabilitacije, pri čemer znaša prispevek po 6,19 € na dan. Osebe v stiski so 

plačila teh prispevkov oproščene. Določeni prispevki se plačujejo tudi za ambulantno 

zdravljenje. Prispevek znaša 18,17 € za obisk ambulante oziroma 10,90 € v primeru 

napotitve s strani zdravnika, na leto pa ne sme skupni znesek iz tega naslova presegati 

72,67 €. Za samozaposlene velja v tem pogledu nekoliko drugačna ureditev. Sicer pa  

je možno glede vrste dodatnih prispevkov v odvisnosti od posameznega primera  

določiti tudi izjeme (če ima oseba posebno potrebo po socialni zaščiti). Otrokom, 

upokojencem in osebam v stiski ni treba plačevati prispevkov (mISSOc, health care in  

Europe, Austria, 2002 in mISSOc, 2004).  

Zavarovanci lahko prosto izbirajo med zdravniki, ki delajo po pogodbi (Vertragsärzte). 

Za specialista je v glavnem potrebna napotnica splošnega zdravnika. Prosto lahko izbirajo 

tudi med javnimi bolnišnicami, če ni dodatnih stroškov (mISSOc, 2004).  

V Avstriji je dolgoročno zavarovanje za nego (Pflegeversicherung) financirano iz davkov, 

torej ne tako kot v Nemčiji, kjer je v ta namen ustanovljen poseben sklad z obveznimi 

prispevki, v katerega so avtomatično vključeni vsi tisti, ki so vključeni v obvezno 

zdravstveno zavarovanje (mISSOc, 2004).
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2. 2 Finska1

Na finskem so ključni nosilci organizacije zdravstvenega varstva država in občine. Država 

je razdeljena na 20 t.i. bolnišničnih območij, vsaka občina mora biti članica bolnišničnega 

območja. Občine (leta 2000 jih je bilo 448) so odgovorne za zdravstveno preventivo in 

promocijo, za zdravstveno varstvo, zdravstveno rehabilitacijo in za zobozdravstveno 

varstvo.

Province (od leta 1995 jih je 5 in Alandsko otočje) imajo na področju zdravstvenega varstva 

le nekatere nadzorne funkcije; odgovorne pa so tudi za odobritev načrtov investicij ter 

usmerjanje in nadzor javnih specializiranih in primarnih zdravstvenih centrov2.

celotni izdatki za zdravstvo na finskem znašajo (podatek je iz leta 2000) 6,6% bruto 

družbenega proizvoda, kar je za približno 20% manj od povprečja držav članic EU 

(takratnih 15). Javni izdatki predstavljajo 76% celotnih izdatkov za zdravstvo (podatki iz 

leta 1999). Po številu zdravnikov na prebivalca so bili v letu 1999 nekoliko pod povprečjem 

EU, imeli pa so največje število medicinskih sester na prebivalca (po podatkih WhO) v 

zahodni Evropi.

Pravno podlago za zdravstveno varstvo predstavljajo štirje zakoni (glej mISSOc):

•Zakon o primarnem zdravstvenem varstvu iz 28.1.1972, 

•Zakon o zavarovanju pred boleznijo iz 4.7.1963,

•Zakon o specializiranem zdravstvenem varstvu iz 1.12.1989 in

•Zakon o plačilih (doplačilih) pacientov iz 3.8.1992.

finski sistem zdravstvenega varstva temelji na splošni dostopnosti do javnega 

zdravstvenega sistema za vse rezidente, izvajajo pa ga občine. Zasebno zdravstveno 

varstvo je dodatek javnim shemam in je delno refinancirano iz javnih virov. Pomemben 

del finskega sistema zdravstvenega varstva predstavljajo tudi doplačila uporabnikov.

Primarno zdravstveno varstvo

Zakon o primarnem zdravstvenem varstvu iz leta 1972 je ustvaril mrežo primarnih 

zdravstvenih centrov, kjer multidisciplinarne ekipe zagotavljajo primarno zdravstveno 

1 Kjer ni drugače označeno, so navedbe povzete po gradivu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, Regional 

Office for Evrope). Podatki so večinoma nanašajo na stanje iz leta 2000.

2  Gre za institucije, ki izvajajo primarno zdravstveno varstvo.
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varstvo, preventivno zdravstveno dejavnost in storitve javnega zdravja za določene 

skupine prebivalstva. Ti centri so v javni lasti in upravljanju. Zakonodaja ne določa, 

katere storitve naj ti centri zagotavljajo, tako da so te odločitve v največji meri prepuščene 

občinam. Zdravstveno osebje financira občina, medicinske sestre imajo pomembno 

vlogo v teh zdravstvenih centrih, posebej na področju varovanja matere in otroka. 

Zdravstveni centri zagotavljajo v glavnem preventivne storitve, vključno z varstvom 

matere in otroka, kot tudi šolsko zdravstveno varstvo. možnost izbire osebnega zdravnika 

je bila uvedena leta 1980.

Sekundarno in terciarno varstvo

Sekundarno in terciarno varstvo se zagotavljata v javnih bolnišnicah, ki imajo tudi 

oddelke za nehospitalizirane bolnike. Zdravstveno osebje, ki je zaposleno v javnih 

bolnicah, financirajo občine.

2. 2. 1  Sistem financiranja zdravstvenega varstva

Zdravstveno varstvo na finskem je financirano pretežno iz davčnih virov (Beveridgov 

model). Davke predpisuje tako država kot tudi občine. Leta 1999 je bilo okoli 43% vseh 

stroškov zdravstvenega varstva financirano s strani občin, 18% s strani države, 15% s strani 

Nacionalne zdravstvene zavarovalnice (National Health Insurance) in okoli 24% stroškov 

iz zasebnih virov -v glavnem (do)plačila uporabnikov. 

Obstoj več javnih virov ustvarja določene težave pri delovanju sistema zdravstvenega 

varstva. Tako se zdravstveno varstvo na ravni občin financira iz državnih in občinskih 

davkov ob relativno visokem doplačilu uporabnikov v primerjavi z evropskim 

povprečjem. Drugi javni vir financiranja sistema zdravstvenega varstva je Nacionalna 

zdravstvena zavarovalnica, katere sredstva se uporablja za nadomeščanje izgube 

dohodka v času bolezni, za zdravila, za sofinaciranje zasebnega zdravstvenega varstva, 

za poklicno zdravstveno varstvo in za financiranje drugih zdravstvenih storitev. Višina 

povračila (refinanciranja) Nacionalne zdravstvene zavarovalnice ne vpliva na obseg 

državnih subvencij, ki jih dobi občina za izvajanje zdravstvene dejavnosti. 

Približno dve tretjini sredstev za zdravstveno varstvo se porabi za zdravstveno službo, ki jo 

zagotavljajo občine. Večina ostalih sredstev se potroši za zdravila in druge farmacevtske 

proizvode, sofinaciranje zasebnega zdravstvenega varstva, medicinske pripomočke 

in proteze ter za poklicno zdravstveno varstvo. Viri teh ostalih sredstev so: Nacionalna 

zdravstvena zavarovalnica, samoplačila uporabnikov ter dajatve delodajalcev. Značilno 
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je zmanjševanje državnih davčnih virov ter povečevanje deleža financiranja s strani 

Nacionalne zdravstvene zavarovalnice in iz zasebnih virov (kot posledica gospodarske 

recesije v 90. letih prejšnjega stoletja).

Večina storitev zasebnega in poklicnega zdravstvenega varstva je na razpolago v 

večjih mestih na jugu države, sofinancirajo pa jih tudi tisti zavezanci, ki teh storitev 

ne uporabljajo. Ostale storitve, ki jih financira Nacionalna zdravstvena zavarovalnica, 

pa so dostopne uporabnikom po vsej državi. Določeno težavo pri delovanju sistema 

zdravstvenega varstva predstavljajo tudi tiste storitve, ki so glede financiranja mejne in 

zato poskušajo potencialni plačniki finančno breme prevaliti drug na drugega, kar vodi 

do neučinkovite organizacije, po drugi strani pa tudi v oblikovanje paralelnih sistemov, 

ki ustvarjajo presežne kapacitete in težave pri koordinaciji zdravstvene dejavnosti.

Davčni viri financiranja zdravstvenega varstva

Državni viri za financiranje zdravstva v glavnem izvirajo iz progresivnega davka na 

dohodek in posrednih državnih davkov. Državno financiranje zdravstvenega varstva 

se izvaja prek subvencij, ki jih ministrstvo za socialne zadeve dodeljuje vsaki občini. 

Značilno je povečevanje občinskih virov financiranja in zmanjševanje državnih.

Občinski davek na dohodek se pobira po linearni metodi (t.j. enaka davčna stopnja 

za vse zavezance), davčna stopnja pa je različna po občinah in znaša v povprečju 

17,5% obdavčljivega dohodka. Občine imajo med svojimi davčnimi viri tudi davek na 

nepremičnine in del prihodkov od davka na dobiček (dohodek) podjetij. Približno 

polovico celotnih prihodkov občin izhaja iz naslova davčnih prihodkov, drugo polovico 

pa predstavljajo prihodki od poslovanja in državne subvencije. Okoli četrtine vseh 

prihodkov občin se porabi za zdravstveno varstvo, druga četrtina pa za drugo socialno 

varstvo. med občinami obstajajo velike razlike v izdatkih (na prebivalca) za zdravstveno 

varstvo. Te razlike obstajajo že dalj časa in jih pripisujejo bolj različnosti lokalnih odločitev 

o delitvi sredstev znotraj sistema socialnega varstva, kot pa morebitnim objektivnim 

dejavnikom - npr.: starostni strukturi, stopnji umrljivosti prebivalstva, gostoti poselitve, 

finančnemu položaju občine ali politiki dodeljevanja državnih subvencij.

Prispevki, kot vir financiranja Nacionalne zdravstvene zavarovalnice in 

zdravstvenega varstva

Prihodke Nacionalne zdravstvene zavarovalnice sestavljajo v glavnem prispevki 

delodajalcev in zaposlenih iz plačilne liste in iz drugih manjših virov (prihodkov od 
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premoženja, plačila storitev strankam). Prispeveki iz plač in pokojnin so določeni v 

fiksnem odstotku. Prihodki Nacionalne zdravstvene zavarovalnice morajo biti na letnem 

nivoju približno enaki odhodkom. Država je porok za solventnost Nacionalne zdravstvene 

zavarovalnice in od leta 1998 tudi vplačuje v Nacionalno zdravstveno zavarovalnico letni 

prispevek. Delež financiranja zdravstva s strani Nacionalne zdravstvene zavarovalnice se 

povečuje, predvsem na račun rasti uporabe novih eksperimentalnih zdravil.

Zasebni viri financiranja zdravstvenega varstva

Na področju zasebnega financiranja zdravstvenega varstva je opazno povečevanje 

deleža samoplačil, kar je pomenilo povečanje celotnega deleža zasebnega financiranja 

zdravstva. mehanizmi za povečanje samoplačil pa so različni: postopno povečevanje 

samoplačil za občinske storitve, ukinitev davčnih olajšav za nakup zdravil in drugih 

zdravstvenih pripomočkov (leta 1992), dodatno pa so se zmanjšala tudi povračila 

Nacionalne zdravstvene zavarovalnice za lekarniške proizvode.

Dodatna plačila (samoplačila) uporabnikov

Z zakonom so določene tiste (občinske) zdravstvene storitve, ki so brezplačne. Prav tako 

je s predpisi definirano tudi najvišje samoplačniško plačilo za področja zdravstvene 

dejavnosti, v katerih so plačila dovoljena. 

Brezplačne so naslednje storitve: zdravstvena nega (npr. matere in otroka), psihiatrično 

ambulantno varstvo, cepljenje, pregled in zdravljenje nekaterih nalezljivih bolezni, 

določenih z zakonom (spolno prenosljive bolezni, tuberkuloza, hepatitis in nekatere 

druge bolezni), zdravljenje dihalnih motenj, medicinska pomoč, pridobitev invalidskega 

vozička in nekaterih drugih transportnih sredstev, proteze, financiranje transporta med 

enotami zdravstvenega varstva, kadar se nadaljuje zdravljenje v drugi enoti in bolnišnično 

zdravljenje oseb, mlajših od 18 let, če to traja več kot 7 dni v koledarskem letu.

V primeru, da se za storitve lahko zaračunavajo doplačila, se posamezne občine kljub 

temu lahko odločijo, da teh doplačil ne bodo zaračunavale. Večina občin zaračunava 

bolnikom najvišje stopnje doplačil, obstaja pa jih tudi nekaj takšnih, ki so se odločile, da 

bo pregled v primarnem zdravstvenem centru brezplačen.

Občine se lahko odločijo med dvema alternativama doplačil pregleda pri zdravniku 

- bodisi v višini 20 € za pokritje vseh obiskov pri zdravniku v enem letu ali pa v višini  

10 € za plačilo vsakega od prvih treh obiskov, s tem da so vsi nadaljnji pregledi v tem letu 

brezplačni. Otroci, mlajši od 15 let, pregledov ne doplačujejo. Laboratorijski pregledi in 
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rentgensko slikanje so že vključeni v tem doplačilu.

Doplačila v zobozdravstvenem varstvu so odvisna od vrste zobozdravstvene storitve.  

Osnovno doplačilo za obisk pri zobozdravnika je 6 €, doplačilo za obisk pri zobozdravniku 

specialistu pa 12 €. Dodatno se doplačujejo preventivni ukrepi do 21€ in konzervativno 

zdravljenje od 5 € do 42 €. Osebam, mlajšim od 19 let, se doplačil ne obračunava.

V zasebnem sektorju sicer bolniki plačujejo vse stroške zdravljenja sami, mnogi 

od njih pa zaprosijo Nacionalno zdravstveno zavarovalnico za delno povračilo teh 

stroškov. Plačila za storitve zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov vrača Nacionalna  

zdravstvena zavarovalnica do 60% administrativno določene osnovne tarife. Za preglede 

in zdravljenje ter za laboratorijsko testiranje in rentgensko slikanje, ki ga opravijo 

zasebni zdravniki, je možno povračilo v višini 75% administrativno določene osnovne 

tarife za storitve, ki presegajo vsoto 13 €. Zasebni zdravniki in zobozdravniki lahko za 

svoje storitve določijo višje cene (od osnovne tarife) in to tudi dejansko počnejo. Zato  

povračila Nacionalne zdravstvene zavarovalnice znašajo le eno tretjino dejanskih plačil 

pacientov zasebnim zdravnikom.

Najvišje doplačilo za ambulantne paciente v nepsihiatričnih bolnišnicah je 20 € za en 

obisk. Kratkoročno hospitalizirani pacienti morajo doplačati 23 € na dan in dodatno 

še t.i. osnovno dajatev v višini 25 € za hospitalizacijo, ki je daljša od treh dni. Najvišje je 

doplačilo za kirurški dan (67 € dnevno). hospitalizacija v psihiatrični enoti se doplačuje 12 

€ na dan. Osebam, mlajšim od 18 let, se zaračunava doplačilo le sedem dni v koledarskem 

letu. Ambulantno zdravljenje psihiatričnih bolnikov je brezplačno. Bolnišnice lahko 

zaračunavajo tudi nižja doplačila od navedenih vsot, a se v praksi to ne dogaja.

Pri dolgotrajnem bolnišničnem zdravljenju (tisto, ki traja zaradi iste bolezni najmanj tri 

mesece) je doplačilo odvisno od bolnikovih dohodkov, pri tem se upošteva tudi finančno 

stanje bolnikove družine. Doplačila lahko znašajo do 80% njegovih dohodkov, pri čemer 

mora bolniku ostati vsaj 76 € mesečno za njegovo osebno uporabo. 

Bolniki dobivajo 50% povračila od Nacionalne zdravstvene zavarovalnice za vse stroške 

zdravil, ki presegajo omejitev 8 € za posamični nakup predpisanih zdravil. Bolnikom z 

določenimi kroničnimi boleznimi se lahko refinancira 75% ali 100% vsote, porabljene za 

posamični nakup predpisanih zdravil, ki presega vsoto 4 €. Določena je tudi najvišja vsota 

(v letu 2001 580 €), ki jo je za predpisana zdravila dolžan plačati bolnik v posameznem 

letu. Stroške za zdravila nad to vsoto plača Nacionalna zdravstvena zavarovalnica v celoti. 

Doplačila za zdravila, ki se uporabljajo pri hospitaliziranih bolnikih, so že vključena v 
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dnevno doplačilo bolnikov v tej instituciji.

medicinski pripomočki in proteze so v glavnem brezplačni po zakonu. Za njihovo 

zagotavljanje so  najbolj odgovorne občine oziroma občinski sistem zdravstvenega 

varstva. medicinske pripomočke in proteze pa deloma lahko financira tudi institucija, ki 

je pristojna za socialno varstvo in tudi zasebne zavarovalnice v delu, v katerem jih k temu 

zavezuje obstoječa zakonodaja.

Nacionalna zdravstvena zavarovalnica vrača stroške doplačil transporta, povezanega z 

zdravljenjem ter tudi pregledov zaradi bolezni in nesreč, ki presegajo 9 €. V primeru, 

da transportni stroški presežejo 158 € na leto, stroške doplačil nad to vsoto refinancira 

Nacionalna zdravstvena zavarovalnica v celoti.

Glede zdravstvenega varstva na domu je treba zdravniku doplačati 10 € za obisk, za 

drugo zdravstveno osebje pa znaša doplačilo 6 € za obisk. Doplačila za stalno nego so 

določena v skladu z vrsto in ceno zdravstvene obravnave, pri čemer se upošteva finančno 

stanje bolnika in tudi njegove družinske razmere.

Delež samoplačil pri financiranju sistema zdravstvenega varstva na finskem se povečuje. 

Zaradi tega je bil kot varovalni mehanizem določen najvišji skupni znesek samoplačil 

uporabnikov, ki je bil za leto 2000 589 €. Ta znesek ne vključuje: doplačil za zdravila, 

za katera velja že prej opisani podobni najvišji znesek doplačil, doplačil za zasebno 

zdravstveno varstvo ter doplačil za nego na domu in za nekatere druge storitve.

Prostovoljno (zasebno) zdravstveno zavarovanje

Prostovoljno (zasebno) zdravstveno zavarovanje je finančno dokaj nepomembno, saj 

obsega le 2% celotnih sredstev za zdravstveno varstvo in vključuje v glavnem stroške 

zdravstvenega varstva, ki se financirajo iz življenjskega in nezgodnega zavarovanja in se 

nanašajo predvsem na rehabilitacijo bolnikov, ki jo financirajo zasebne zavarovalnice.

2. 3  Irska3

Irska spada v tisto skupino držav4, ki na področju zdravstvenega varstva uporabljajo 

3  Kjer ni drugače označeno, so podatki povzeti po gradivu objavljenem na spletni strani mISSOc.

4  Nekatere vzporednice bi lahko potegnili z Dansko, Grčijo, Španijo, Grenlandijo, Italijo, Norveško, Portugalsko, 

finsko, Švedsko in Združenim kraljestvom, kjer so v veljavi nacionalne zdravstvene službe.
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“Beveridgov model”, v katerem je zdravstveno varstvo v največji meri financirano 

iz državnega proračuna, v katerega vplačujejo vsi davčni zavezanci. Irski sistem 

zdravstvenega varstva je mešanica med privatnim in javnim financiranjem zdravstvene 

oskrbe. Do zdravstvenega varstva pa so upravičeni vsi prebivalci s stalnim prebivališčem na 

ozemlju Irske. Glavno skrb za sistem zdravstvenega varstva izvaja vlada preko ministrstva 

za zdravje in otroke. Zdravstveno zavarovanje in varstvo urejata Zakon o zdravstvenem 

zavarovanju iz leta 1994 (Health Insurance Act 1994) in Zakon o zdravstvenem varstvu 

iz leta 2004 (Health Care Act 2004). 

Skrb za izvajanje zdravstvenih in socialnih storitev je prenesena na regionalno (lokalno) 

raven oziroma za njihovo izvajanje skrbijo zdravstveni sveti (Health Board) in lokalni 

zdravstveni uradi (Regional Health Authority). Omenjena organa združujeta predstavnike 

na lokalni ravni, ki delujejo na področju zdravstvenih storitev. Posamezna upravičenja 

do zdravstvenega in socialnega varstva, nadzor in odločanje nad sredstvi za oskrbo pa 

so v pristojnosti regionalnih zdravstvenih svetov. Upravičenost do zdravstvenega varstva 

pomeni, da posameznik spada v eno izmed dveh kategorij, ki omogočata dostop do 

storitev iz sistema javnega zdravstva.

Kategorija I. 

Posamezniki iz I. zdravstvene kategorije so upravičeni do zdravstvene izkaznice, ki jo izda 

Zdravstveni svet. Z izkaznico imajo upravičenci dostop do vseh javnih zdravstvenih storitev. 

Kategorija II.

Vanjo spadajo vse osebe s prebivališčem na Irskem in niso upravičene do zdravstvene 

oskrbe, kot je opredeljena v I. kategoriji. Posamezniki iz II. kategorije imajo pravico do 

hospitalizacije, v primeru napotitve v bolnišnico iz urgentnega oddelka (Accident & 

Emergency Department), dnevni stroški oskrbe lahko znašajo od 33 do 330 €.

Izvajanje zdravstvenega varstva poteka na primarni in sekundarni ravni. Primarna 

zdravstvena oskrba vključuje izvajanje zdravstvene oskrbe s strani splošnega zdravnika, 

medicinskih sester v javnih zdravstvenih ustanovah, splošnih medicinskih sester, socialnih 

delavcev, patronažnih sester, oskrbo za starejše, zdravniško oskrbo v primeru mentalne 

bolezni, pomoč dietetikov, zobozdravstveno oskrbo, storitve lokalnih socialnih delavcev, 

psihoterapevtov, poklicnih terapevtov, oskrbo na domu, storitve različnih asistentov, 

logopedov, pedikerjev, farmacevtov, psihologov in drugih. 
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Primarno zdravstveno varstvo lahko nudijo javne zdravstvene ustanove ali privatne 

institucije. Dotacije, namenjene splošnim zdravnikom, so odvisne od števila pacientov 

in opravljenih storitev na letni ravni. Dodatna sredstva pa splošni zdravniki prejmejo 

v primeru opravljanja specifične oskrbe, ki jo obstoječa shema ne pokriva. Pri izbiri 

splošnega zdravnika morajo posamezniki, ki so upravičeni do popolne oskrbe 

(posamezniki v I. kategoriji), upoštevati sestavljeno listo lokalnih zdravnikov z javno 

koncesijo. Posamezniki v II. kategoriji izberejo svojega osebnega zdravnika in mu za 

njegovo zdravljenje plačajo. 

Sekundarna zdravstvena oskrba vključuje tri tipe bolnišnic:

•bolnišnice v lasti Zdravstvenega sveta,

•prostovoljne javne bolnišnice (Voluntarily Health Hospitals), ki jih v največji meri  

financira država. Upravljanje in nadzor nad njimi imajo regionalne oblasti.

•zasebne bolnišnice, ki ne prejemajo državnih sredstev.

med bolnišnicami v lasti Zdravstvenega sveta in prostovoljnimi javnimi bolnišnicami 

ni bistvene razlike, obe vrsti ustanov prejemata proračunska sredstva in izvajata tako 

javno, kot privatno oskrbo. Posamezniki so v bolnišnično oskrbo napoteni s strani 

splošnega zdravnika ali s strani urgentnega oddelka, v tem primeru imajo posamezniki 

iz II. kategorije pravico do oskrbe v višini 31,70 €, ponovna hospitalizacija ali dodatno 

zdravljenje pa niso plačljivi. V omenjenih vrstah ustanov je približno 80% “javnih” postelj, 

ki so namenjene posameznikom, katerih oskrba znaša od 33 do 330 € dnevno, ostale 

kapacitete pa so namenjene “privatni” oskrbi.

Trajna ali dodatna oskrba se izvaja predvsem v zdravstvenih zavodih (Health board 

nursing homes) ali drugih ustanovah, katerih proračunska sredstva so odvisna od oblike 

oskrbe pacientov.

2. 3. 1  Financiranje zdravstvenega varstva

Irska spada v tisto skupino držav, kjer imajo prebivalci možnost izbire med javnim 

zdravstvenim sistemom5  in privatnim zdravstvenim sistemom. Sredstva iz naslova 

davkov po nekaterih podatkih6 predstavljajo približno 78% vsega denarja, porabljenega 

za zdravstveno oskrbo, privatni delež predstavlja le 8,5% vseh porabljenih sredstev  

5  Javno zdravstvo je posnetek organizacije angleške Nacionalne zdravstvene službe NhS.

6  Po podatkih mISSOc pa sredstva iz proračuna predstavljajo 90% vseh sredstev, namenjenih za zdravstvene storitve.
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(13,5% ostalo) (spletne strani WhO). Poleg omenjenih sredstev iz naslova davkov, del 

katerih država prerazporedi na področje zdravstva, se zaposlenim, katerih tedenski 

dohodki so višji od 356 € oziroma samo-zaposlenim, katerih letni prihodki znašajo 18.512 

€ ali več, odmeri dodatna obdavčitev dohodka v višini 2%, ki se nameni za zdravstvo 

(Pay Related Social Insurance). 

Z zbranimi sredstvi razpolaga ministrstvo za zdravje in otroke, ki jih prerazporeja na nivo 

lokalnih zdravstvenih uradov in na področje Vzhodnega lokalnega zdravstvenega sveta 

(Easter Regional Health Authority). Lokalni zdravstveni uradi lahko svojim pacientom 

zagotavljajo nekatere storitve, ki so dodatno plačljive. Tako zbrani denar prerazporedijo 

na druge nivoje (zdravstveno zastopstvo, prostovoljne javne bolnišnice in druge 

prostovoljne storitve).

Dostop do zdravstvene oskrbe je na voljo vsem, neodvisno od višine dohodka ali deleža 

plačanih davkov, namenjenih za zdravstvo. Skladno s shemo splošne zdravstvene službe 

(General Medical Services - GMS) so zdravstvene storitve (tudi zobozdravstvene), ki so 

financirane iz proračuna, prosto dostopne prebivalcem z nižjimi dohodki in prebivalcem 

v starosti nad 70 let. Prebivalstvo, ki ne spada v zgoraj omenjeno kategorijo, ima pravico do 

vnaprej določenih javnih zdravstvenih storitev, storitve, ki jih shema splošne zdravstvene 

službe ne navaja, pa so dosegljive ob (do)plačilu. Posebej plačljive zdravstvene storitve, 

ki jih pokriva prostovoljno zdravstveno zavarovanje (Private Health Insurance - PHI), so 

na voljo vsem. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje pokriva predvsem nadstandarne 

zdravstvene storitve in oskrbo (lastna soba v javni bolnišnici, oskrba v zasebni bolnišnici 

ali drugi zdravstveni ustanovi).

Izravnalne sheme7

Sistem izravnalnih shem se nanaša na premijski ali škodni sistem. Izravnalne sheme so v 

drugih evropskih državah uvedene predvsem v javnih sistemih zdravstvenega 

zavarovanja, t.j. med bolniškimi blagajnami ali med skladi, z nekaterimi izjemami, med katerimi 

je tudi Irska. Izravnalne sheme na Irskem se nanašajo predvsem na bolnišnične storitve. 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju na področju prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj je 

z junijem leta 2003 uvedel izravnalne sheme (Equalization regulations - SI No. 261/2003), 

7  Izravnalna shema - mehanizem za izravnavanje tveganj. Znesek za izravnavo iz zavarovalnice z zavarovanci z manjšimi 

zdravstvenim tveganjem (mlajši, bolj zdravi) se prenese na zavarovalnico z zavarovanci z večjim tveganjem.
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ki s posebnimi pravili predvidevajo vključevanje zavarovalnic po pridobitvi določenega 

obsega portfelja. V okviru ministrstva za zdravje in otroke deluje tudi nadzorni organ 

Agencija za zdravstveno zavarovanje (The Health Insurance Authority), katerega naloga 

je nadzor nad delovanjem prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj.

Zavarovalnice so dolžne Agenciji za zdravstveno zavarovanje, ki je neodvisno telo, podati 

poročilo o povprečnih dvoletnih prihodkih s področnimi podatki o svojih zavarovancih, 

na podlagi katerih agencija uvede dvostopenjske izravnalne sheme8 (mEP < 2%, 2% < 

mEP< 10%, mEP>10%). Glede na strukturo zavarovancev agencija ugotovi riziko. Če je 

izračunani rizični profil manjši od 2%, zavarovalnica ni vključena v izravnalni sistem.  

Če riziko leži med 2% in 10%, potem agencija priporoči ministrstvu za zdravstvo in otroke 

smiselnost uvedbe izravnalne sheme, v primeru rizika nad 10% pa se ministrstvo odloči 

za uveljavitev izravnalne sheme.

Agencija za zdravstveno zavarovanje je od uveljavitve Zakona o zdravstvenem zavarovanju 

(od junija 2003) pregledala delovanje dela zavarovalnic, ki v večini primerov spadajo v 

kategorijo med 2% < mEP> 10%, zavarovalnice ki so po pregledu delovanja vključene 

v kategorijo mEP>10% so lahko v prehodnem obdobju začasno oproščene plačevanja 

izravnalnih shem v korist zavarovancev (glej tudi 12. dnevi slovenskega zavarovalništva, 

spletne strani mISSOc in Predlog ZZVZZ). 

Uporabljeni pa so tudi drugi kriteriji pri odločanju o uvedbi izravnalne sheme:

•razlika v profilu rizičnosti zavarovalnic,

•relativna velikost zavarovalnice,

•stopnja inflacije premij,

•število zavarovalnic na trgu,

•učinek prenosov na premije,

•velikost trga,

•učinek plačil na poslovni načrt ali solventnost zavarovalnic in

•komercialni status zavarovalnic (glej tudi gradivo - 12. dnevi slovenskega 

zavarovalništva).

8  Povzeto po gradivu, predstavljenem na 12. dnevih slovenskega zavarovalništva, Portorož, 2. in 3.6.2005.
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2. 4  Madžarska9

Na madžarskem obstaja pet skupin socialnega varstva. Dve izmed njih - pokojninska in 

zdravstvena služba (health service), ki vključuje tudi varstvo pred nesrečami pri delu, 

spadata v okvir socialnega zavarovanja (mISSOc, spletna stran)10 . 

Na podlagi vpliva francoskega in nemškega sistema zdravstvenega varstva so se v 

zadnjih 15 letih vrnili k Bismarckovem modelu financiranja zdravstva (glej ferguson 

in Irvine 2003). Tako je prevladujoča oblika financiranje prek socialnega zavarovanja 

(prispevki), pomemben vir financiranja zdravstva pa predstavljajo tudi davki. Pokritje  

prebivalstva z zdravstvenim zavarovanjem je več kot 99%. Po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije (WhO) iz leta 2002 namenjajo zdravstvenemu varstvu 7,8% 

bruto družbenega proizvoda. madžarsko lahko uvrstimo v skupino držav, v katerih 

je uveljavljen sistem pravic do zdravstvenih storitev. madžarski sistem zdravstvenega 

zavarovanja se izvaja na državnem nivoju in na lokalnem nivoju, ki obsega grofije 

(pokrajine) in občine. Zdravstveno službo opravljata tako javni kot tudi zasebni sektor.

Okoli tri četrtine sredstev za zdravstvo izvira iz javnih virov - 63% vseh sredstev zagotavlja 

Sklad zdravstvenega zavarovanja (Health Insurance Fund), ki je enotna institucija za 

vso državo z izpostavami po grofijah, 12% pa država na različnih nivojih (vsedržavnem, 

grofije, občine). Zasebne vire predstavljajo predvsem samoplačila uporabnikov, majhen 

delež financiranja pa izvajajo tudi zasebni zdravstveni skladi in zavarovalnice. 

Odgovornost za dostopnost zdravstvenih storitev prebivalstvu je predvsem na lokalnem 

nivoju. V skladu z načelom delitve odgovornosti so občine odgovorne za primarno 

zdravstveno varstvo, grofije za sekundarno zdravstveno varstvo (ambulante) in v 

nekaterih primerih tudi za terciarno zdravstveno varstvo. V primeru, da občine želijo 

in so tudi zmožne zagotavljati sekundarno zdravstveno varstvo, jim morajo grofije to 

dopustiti v skladu z načelom subsidiarnosti. V tem primeru ni nujno, da bi morale občine 

same opravljati storitve sekundarnega zdravstvenega varstva, ampak lahko to obvezo 

pogodbeno prenesejo na zasebne izvajalce.

9  Kjer ni drugače označeno, so navedbe povzete po gradivu Svetovne zdravstvene organizacije (WhO, Regional 

Office for Europe).

10  Ostale tri skupine socialnega varstva so: zavarovanje za primer brezposelnosti, univerzalni sistem podpore družini 

in sistem socialnih pomoči.
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Od leta 1992 lahko bolniki svobodno izbirajo svojega družinskega zdravnika, ki ga 

lahko tudi zamenjajo (enkrat letno). Zdravniki ne smejo odkloniti pacientov, ki živijo 

v njihovem območju primarnega zdravstvenega varstva. Lokalne oblasti morajo  

zagotoviti, da so lokalnemu prebivalstvu dostopne naslednje storitve:

•družinskega zdravnika in pediatra,

•zobozdravstveno varstvo,

•zdravstveno dežurstvo,

•zdravstveno varstvo otroka in matere,

•šolsko zdravstveno varstvo.

Občine določajo območja primarnega varstva za storitve družinskih zdravnikov na svojem 

območju s spodnjo mejo 1200 prebivalcev za družinskega zdravnika in 600 otrok za 

družinske pediatrične storitve. Občine se prav tako lahko odločijo, ali bodo organizirale 

storitve družinskih zdravnikov same ali pa bodo sklenile pogodbo z zasebnim izvajalcem. 

V letu 2000 je 85% od 6729 aktivnih družinskih zdravnikov delalo v (dejansko) zasebni 

praksi (z neposrednimi povračili s strani Sklada za zdravstveno zavarovanje in z najetimi 

prostori in opremo, ki so v lokalni lasti). Zasebni zdravniki morajo dokazati, da imajo  

vsaj 200 bolnikov, da lahko zaprosijo za sredstva iz Sklada zdravstvenega zavarovanja.

Sekundarno zdravstveno varstvo zagotavljajo v glavnem zdravniki in drugi poklici s 

področja zdravstvenega varstva, ki so javni uslužbenci in delajo v javnih poliklinikah 

ali dispanzerjih za bolnike z določenimi kroničnimi boleznimi. V načelu je potrebna 

napotitev družinskega zdravnika k specialistu, sicer je za tega bolnika obvezno doplačilo 

za specialistični pregled, v praksi pa se ta doplačila ne zaračunavajo. 

Sekundarno in terciarno bolnišnično varstvo se v glavnem izvajata v poliklinikah,  

dispanzerjih in bolnišnicah, ki so skoraj izključno v javni lasti. V letu 2000 je bilo 77% 

hospitaliziranih bolniških postelj v lasti lokalnih oblasti, 2% v lasti cerkve in dobrodelnih 

organizacij in 21% postelj v lasti države (10% od vseh postelj v lasti ministrstva za izobraževanje, 

7% v lasti ministrstva za zdravje in 4% vseh bolniških postelj v lasti ostalih ministrstev). 

2. 4. 1  Sistem financiranja zdravstvenega varstva

Sistem zdravstvenega varstva je financiran iz naslednjih poglavitnih virov: 

•sredstev Sklada zdravstvenega zavarovanja, 

•proračuna države, 

•proračunov lokalnih skupnosti (grofij in občin) in iz

•zasebnih virov. 
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Bistveno načelo delitve sredstev predstavlja ločitev t.i. kapitalskih od tekočih izdatkov. 

Investicije in amortizacijo tako financira država (na različnih nivojih), tekoče stroške 

zdravstvene dejavnosti pa Sklad zdravstvenega zavarovanja. Ta t.i. dualni način financiranja 

je specifičen za zdravstveno varstvo in se ne uporablja na drugih področjih socialnega 

varstva. Izjeme od sistema dualnega financiranja v zdravstvu sta področji javnega zdravja 

in nujne medicinske pomoči, ki se financirata izključno iz državnega proračuna.

Sklad zdravstvenega zavarovanja ( financiranje s prispevki - obvezno 

zavarovanje)

Pravno podlago za delovanje Sklada zdravstvenega zavarovanja predstavlja zakon  

LXXX iz leta 1997. Udeležba v zakonsko določeni zdravstveni zavarovalni shemi je 

obvezna za vse državljane (ki imajo osebno izkaznico), od 1.1.2002 pa tudi za tiste, ki 

delajo na madžarskem; za tujce, ki delajo že dalj časa na madžarskem, pa udeležba v shemi 

ni obvezna. Od leta 1998 prispevke za Sklad zdravstvenega varstva pobira ministrstvo  

za zdravje, v ta postopek pa so vključene tudi davčne oblasti. 

Prispevek zavezancev je proporcionalen (enaka stopnja prispevka za vse zavezance, ne 

glede na višino njihovega dohodka), določa ga parlament, breme plačevanja pa se deli 

med delodajalce in zaposlene. Leta 2002 je znašal celoten prispevek 14% od bruto plač; 

od tega so delodajalci bili zavezani k plačilu prispevkov v višini 11% od bruto plač in 

zaposleni v višini 3% od bruto plač. Posebna pravila veljajo za samozaposlene, ki morajo 

plačevati prispevke v odvisnosti od uradno določene minimalne plače. Kmetje se lahko 

odločajo bodisi med plačilom prispevka v višini 11% minimalne plače (v teh primerih 

niso upravičeni do denarne podpore), ali pa plačajo polni prispevek (14% minimalne 

plače). Brezdomci so tudi vključeni v zdravstveno zavarovanje (podpora države), če se 

(kot osebe z nizkimi dohodki) registrirajo pri lokalnih oblasteh. Zdravstvene storitve se 

zagotavljajo na osnovi zavarovalne osebne identifikacijske številke.

Dodaten (sicer finančno dokaj nepomemben) javni vir za financiranje Sklada 

zdravstvenega zavarovanja je tudi 11% davek, ki se obračunava od nekaterih 

obdavčljivih prihodkov (npr. od rent) in se šteje med prihodke iz naslova socialnega  

zdravstvenega zavarovanja. Ta davek je sestavljen iz dveh sestavin - pavšalnega davka in 

proporcionalnega davka.

Sklad zdravstvenega zavarovanja ima primanjkljaj, ki se v zadnjih letih sicer zmanjšuje, 

nastal pa je predvsem zaradi izogibanja zavezancev plačilu prispevkov (zato je bil  
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opravljen prehod pristojnosti za pobiranje prispevka od Sklada zdravstvenega zavarovanja 

na državo) in tudi zaradi povečane stopnje nezaposlenosti v državi.

Proračun Sklada zdravstvenega zavarovanja se deli na preko 20 podproračunov. Glavne 

proračunske odločitve se sprejemajo na državnem nivoju. Tako parlament določa 

(zgornjo) letno prispevno stopnjo za Sklad zdravstvenega zavarovanja in delitev 

sredstev na podproračune in tudi zgornjo mejo sredstev za večino od njih. Transfer med 

podproračuni je dovoljen od leta 1999. Parlament določi tudi metode plačil izvajalcem 

zdravstvenih storitev za različna področja, kar zagotavlja, da predhodno določene 

proračunske zgornje meje niso presežene.

Sklad zdravstvenega zavarovanja ima lokalne izpostave v 20 grofijah (pokrajinah), ki 

sklepajo pogodbe z izvajalci zdravstvenih storitev in jih refinancirajo v skladu s pravili, 

ki so enotna na državni ravni. Storitve obveznega zavarovanja so široko definirane, ne 

vključujejo pa npr. masaže in sterilizacije brez medicinske indikacije. Na državnem nivoju 

se poleg javnega zdravja in nujne zdravstvene pomoči financirajo (in zagotavljajo) tudi 

določene posebne storitve, ki so drage ali pa zahtevajo drago opremo.

Financiranje z davki

Lokalne oblasti naj bi financirale investicije in obračunavale amortizacijo v institucijah 

zdravstvenega varstva, ki so v njihovi lasti, v praksi pa daje država nižjim nivojem precejšnjo 

pomoč v obliki dotacij. Tako dejansko država financira večino investicij v zdravstveno 

varstvo in tudi manjši del stroškov tekočih storitev. Dodatno država pokriva tudi  

doplačila za revne državljane in financira zdravstveno izobraževanje, raziskave in razvoj.

Kapitalske stroške (investicije, vzdrževanje infrastrukture in opreme) v zdravstvu 

financirajo (na podlagi zakona cLIV iz leta 1997) lastniki zdravstvenih objektov - to 

so v veliki meri lokalne (grofijske oziroma občinske) oblasti. Njihovi viri sredstev so 

naslednji:

•transfer (državnih) davkov, kot je npr. del zbranih sredstev iz naslova dohodnine,

•lokalni davki,

•nekatere podpore (subvencije), ki jih daje večinoma ministrstvo za zdravje.

Načeloma lokalne oblasti lahko uporabljajo prva dva navedena vira za financiranje 

kapitalskih stroškov, vendar je v praksi le malo lokalnih oblasti zmožno financirati drago 

medicinsko opremo, bolnišnični oddelek ali celotno bolnišnico. Zaradi tega daje vlada 

podpore na podlagi zakona LXXXIX iz leta 1992 o podporah (subvencijah), ki so treh 

vrst: 
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•podpore za velike projekte, kjer sploh ni predvidena soudeležba lokalnih oblasti, 

•subvencije, kjer je predvidena soudeležba lokalnih oblasti v višini 30-40%, pogoje 

in namene koriščenja teh subvencij pa določa parlament (namenjene so predvsem 

nakupu medicinske opreme), 

•glede namena uporabe tretje kategorije podpornih sredstev pa odloča (v okviru 

prispelih vlog) poseben organ - t.i. regionalni razvojni svet. 

ministrstvo za zdravje izvaja tudi različne programe za zamenjavo medicinske opreme, 

npr. rentgenskih naprav, ali za pomoč izvajalcem za dosego minimalnih zahtev za 

opravljanje dejavnosti, ki so določene v dekretu št. 21/1998 ministrstva na zdravje.  

Pod določenimi pogoji ima dostop do državnih subvencij tudi zasebni sektor.

Davki so tako najbolj pomemben vir investicij, davčni prihodki pa se lahko uporabljajo 

tudi za financiranje tekočih izdatkov v zdravstvu, predvsem v primerih, kjer sta združeni 

vlogi financiranja in izvajanja zdravstvenih storitev. Tako je bila v letu 2000 le ena tretjina 

izdatkov iz davčnih virov porabljena za investicije in kar dve tretjini za tekoče izdatke.

Znotraj financiranja zdravstva iz davčnih virov približno tri četrtine sredstev za tekoče 

izdatke izhaja iz državnih virov in ena četrtina iz lokalnih virov. Vlada namenja približno 

10% svojih tekočih zdravstvenih izdatkov za bolnišnice, 28% za lekarne, 28% za preventivo 

in storitve javnega zdravja. Približno 30% sredstev se porabi za storitve, kot so oskrba s 

krvjo in prva pomoč ter ostalo za administracijo. Lokalna sredstva za tekočo zdravstveno 

varstvo se v grobem delijo med bolnišnicami (30%), institucijami zdravstvene nege (30%), 

za storitve poliklinik se namenja 15%, za preventivo in storitve javnega zdravja 15% in za 

administracijo 10% sredstev.

Zasebni viri financiranja (samoplačila in dodatno zavarovanje)

Zasebni viri financiranja zdravstva v glavnem obsegajo samoplačila. Trg za zasebne 

profitne in neprofitne zdravstvene zavarovalnice je še vedno majhen. Samoplačila 

obsegajo tri večje skupine plačil:

•plačila nekaterih proizvodov in storitev, ki jih ne pokriva obvezno zdravstveno 

zavarovanje oziroma jih opravlja zdravstveno osebje, ki nima sklenjene pogodbe z 

Skladom zdravstvenega zavarovanja,

•doplačila za storitve in proizvode, ki jih delno financira Sklad zdravstvenega zavarovanja, 

kot so npr. nekatera zdravila, medicinski pripomočki, proteze ter zdravstvene storitve, 

kot so terapije s kopelmi, zdravljenje v sanatorijih (razen rehabilitacije po akutni 

bolezni), kronična dolgotrajna nega in nadstandardne hotelske storitve,
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•neformalna plačila zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju za storitve, ki jih 

financira Sklad zdravstvenega zavarovanja, kot ostanek prejšnje prakse iz obdobja 

socializma. Ta plačila so neenakomerno razdeljena med posameznimi dejavnostmi in 

skupinami zdravstvenih delavcev. Od leta 1989 morajo izvajalci zdravstvenih storitev 

prijavljati neformalna plačila kot del prihodkov, od katerih je potrebno plačevati tudi 

davčne obveznosti (jih prijavljati v okviru dohodnine).

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo (neprofitni) skladi prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja in klasične (profitne) zavarovalnice.

Pravna podlaga za prostovoljno zdravstveno zavarovanje je zakon XcVI iz leta 1993  

(zakon o prostovoljnih vzajemnih zavarovalnih skladih), ki ureja dopolnilno zavarovalno 

shemo na neprofitni osnovi v skladu s francoskim modelom solidarnosti in vzajemnosti 

(mutualité). Država z davčno politiko podpira prostovoljno zdravstveno zavarovanje 

(30% vplačane vsote do določenega zneska predstavlja davčno olajšavo), kljub temu 

pa je bilo zaenkrat ustanovljeno le malo prostovoljnih vzajemnih zavarovalnih skladov. 

Večina vplačanih sredstev se namenja za storitve, ki jih ne financira Sklad zdravstvenega 

zavarovanja. Samo majhen del sredstev je dejansko vplačanih v vzajemni sklad, večina 

prispevkov gre na t.i. individualne račune, ki jih lahko uporablja le nosilec zavarovanja, 

kar pomeni, da gre v teh primerih dejansko za zdravstvene varčevalne račune in ne za 

zdravstvena zavarovanja.

Zasebno profitno zdravstveno zavarovanje, ki ga izvajajo klasične zavarovalnice, financira le 

0,2% celotnih izdatkov za zdravstvo. Vsebinsko je to področje financiranja omejeno predvsem 

na nadomestila v primeru določenih bolezni in na nadstandardne hotelske storitve. 

2. 5  Zvezna republika Nemčija

Nemčija je domovina socialnega zdravstvenega zavarovanja, imenovanega tudi 

Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja. V nemškem sistemu zdravstvenega 

zavarovanja veljajo določena pravila, ki varujejo interese zavarovalcev, zavarovancev 

ter upravičencev in zagotavljajo medgeneracijsko solidarnost, poleg tega pa varujejo 

tudi javni interes. Značilno za nemški sistem zdravstvenega zavarovanja je, da  je vanj  

obvezno vključena večina zaposlenih z dohodki do določenega zneska (3.825 €), 

zaposleni z dohodki nad tem zneskom pa lahko sklenejo nadomestno prostovoljno 

zdravstveno zavarovanje. Nadomestno zavarovanje nudi zavarovanim osebam  
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praktično enake pravice kot javno zavarovanje. Lahko pa se zavarujejo tudi za širši 

obseg pravic oziroma za višji standard storitev. Davki ne igrajo pomembne vloge pri 

financiranju obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Po podatkih nemškega statističnega urada iz marca 2003 je od skupno 239,7 milijard € 

stroškov v zdravstvu pripadalo:

•bolnišnični oskrbi  - 64,7 milijard €,

•zdravilom - 33 milijard €,

•ambulantni zdravniški oskrbi - 32,5 milijard €,

•zdravstveni negi - 23,6 milijard €, 

•zobozdravstveni oskrbi - 15,1 milijard €, in 

•drugim kategorijam - 70,8 milijard€ (Pfaff, 2005).

Za Nemčijo je značilna delitev odločanja med različnimi nivoji. Zakonodaja se  

sprejema bodisi na zvezni ravni bodisi na ravni zveznih dežel, precej regulativnih, 

upravljavskih in načrtovalnih pristojnosti pa je prepuščenih bodisi združenjem bolniških 

blagajn bodisi združenjem izvajalcev zdravstvenih storitev, lahko pa tudi skupnim telesom. 

Na zveznem nivoju imajo skupna telesa pravico in obveznost, da določijo koristi, cene in 

standarde, na regionalni ravni pa se pogajajo o medsebojnih pogodbah in nadzirajo ter 

sankcionirajo svoje člane (WhO, health care Systems in Transition, 2004).  

 

Za pripravo zdravstvene zakonodaje in izvedbo zdravstvenih reform je na državnem 

nivoju poleg obeh domov zveznega parlamenta odgovorno tudi ministrstvo za zdravje 

in socialno varnost. Zvezne dežele so odgovorne za načrtovanje bolnišničnih kapacitet 

in (pretežno) za financiranje investicij v bolnišnice, domove za nego in institucije 

socialnega skrbstva. Izvajajo tudi nadzor nad izvajalci zdravstvenih storitev in proizvajalci 

zdravil na svojem območju. Neprofitne bolniške blagajne (trenutno jih je 320, tako Pfaff, 

2005) se združujejo v posebna združenja, obstajajo pa tudi združenja zdravnikov in 

zobozdravnikov, ki so vključeni s sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja; članstvo 

v teh združenjih je obvezno. Ambulantna oskrba je v Nemčiji skoraj izključno v rokah 

natančno reguliranih zasebnih profitnih izvajalcev, bolnišnično oskrbo pa izvajajo tako 

javni kot tudi zasebni izvajalci. Veliko bolnišnic je uvrščenih v posebne bolnišnične 

načrte, zato je njihovo delovanje in financiranje urejeno praktično na enak način, ne 

glede na lastništvo (WhO, health care Systems in Transition, 2004).
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Bolnišnice se financirajo iz dveh virov: investicije v bolnišnicah, ki so uvrščene v 

bolnišnične načrte, načrtujejo vlade 16 zveznih dežel in se financirajo tako iz zveznih 

kot tudi iz deželnih proračunov; bolniške blagajne pa financirajo ponavljajoče se izdatke 

in stroške vzdrževanja. Do leta 2004 je bilo nakazovanje denarja ustaljeno in oprto na 

določene predpostavke, od tega leta dalje pa se ravna glede na vrsto obravnavanih 

primerov, za katere se potem plačujejo pavšalni zneski. Kar se tiče plačevanja zdravnikov 

bolniških blagajn (med katerimi sicer zavarovanci lahko prosto izbirajo), je v veljavi sistem, 

da se regionalna združenja zdravnikov bolniških blagajn (Kassenärtzliche Vereinigung) 

letno pogajajo glede pogodb za ambulantno zdravljenje z združenji bolniških blagajn. 

Slednje jim nakazujejo fiksne zneske, ki so odvisni od števila prebivalcev, vključenih v 

obvezno zdravstveno zavarovanje na določenem območju. Sredstva  se nato razdelijo 

med posamezne zdravnike v skladu z lestvico, ki jo določita obe krovni združenji   

(WhO, health care Systems in Transition, 2004 in po mISSOc, 2004).         

Javne zdravstvene storitve so pretežno v pristojnosti zveznih dežel. Od skupno 16  

zveznih dežel jih je 14 preneslo te storitve na občine, ki torej vodijo urade javnega 

zdravstva (public health offices). Ti uradi so pristojni za nadziranje in poročanje o splošnih 

zdravstvenih vprašanjih. Izvajajo omejen obseg preventivnih storitev; večino takih storitev 

(npr. imunizacijo)  namreč izvajajo ambulantni zdravniki. Stroški javnih zdravstvenih 

storitev v BDP se z leti znižujejo (WhO, health care Systems in Transition, 2004).       

Koristi iz zdravstvenega zavarovanja so v tej državi obsežne in številne, čeprav se v zadnjih 

letih  zmanjšujejo. Določene so v V. knjigi socialnega zakonika (Sozialgesetzbuch), 

podrobneje pa jih opredeljuje krovni organ na zvezni ravni Gemeinsamer Bundesausschuss. 

Novi zakon o modernizaciji obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je začel veljati leta 

2004 (Gesundheitsmodernisierungsgesetz), je med drugim od vseh bolniških blagajn 

zahteval, da uvedejo take modele primarnega zdravstva, kjer družinski zdravniki 

delujejo kot “vratarji” (gate-keepers). Opredeljene so bile pristojnosti združenega odbora  

(Gemeinsamer Bundesausschuss), ki združuje različne pristojnosti obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, tako na strani združenj izvajalcev zdravstvenih storitev kot 

na strani združenj bolniških blagajn. Zakon je uvedel tudi vrsto varčevalnih ukrepov 

in strukturnih sprememb v farmacevtskem sektorju. Javnost je najbolj opazila zasuk k 

zasebnemu financiranju prek doplačil (npr. za obiske zdravnikov) in odpravo nekaterih 

koristi (pogrebnih stroškov, sterilizacije, potnih stroškov bolnikov do ambulant ipd.)   

V nemškem zdravstvenem sistemu prevladuje obvezno zdravstveno zavarovanje s 

številnimi med seboj tekmujočimi bolniškimi blagajnami (Gesetzliche Krankenkasse) 
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in z mešanimi (zasebnimi ter javnimi) izvajalci storitev. Bolniške blagajne same določajo 

prispevne stopnje in so lahko lokalne, lahko delujejo na zveznem nivoju, lahko so v 

upravljanju gospodarskih družb, lahko pa so ustanovljene za določene  poklice. V 

letu 2003 je bilo skoraj 88% prebivalstva pokritega z zdravstvenim zavarovanjem prek 

bolniških blagajn, in sicer 78% obvezno ter 10% prostovoljno. V letu 2003 je približno 

6% oseb sklenilo zasebno zdravstveno zavarovanje (kjer so premije odvisne od starosti, 

spola in zdravstvenega stanja), 4% oseb je bilo pokritih z določenimi vladnimi sistemi 

zavarovanja (npr. uradniki, upokojenci in njihovi družinski člani), dopolnjenimi z 

zasebnim zdravstvenim zavarovanjem. Približno 2% oseb je bilo pokritih s posebnimi 

brezplačnimi vladnimi sistemi zavarovanja, 0,2% oseb pa ni bilo pokritih z nobenim 

sistemom zdravstvenega zavarovanja (WhO, health care Systems in Transition, 2004).

V letu 2002 je bilo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja financiranih 57% celotnih 

izdatkov za zdravstvo. Obstajajo tudi dodatni viri financiranja zdravstvenega sistema, 

poleg prostovoljnega zasebnega zdravstvenega zavarovanja. V Nemčiji je 49 zasebnih 

zdravstvenih zavarovalnic, ki pa težje krotijo stroške kot bolniške blagajne. Pokojninsko 

zavarovanje prispeva 1,8% celotnih stroškov za zdravstvo, predvsem za rehabilitacijo 

delojemalcev, nezgodno zavarovanje na delu pa prispeva 1,7% stroškov.  V letu 2002 je 

bilo 8% stroškov v zdravstvu financiranih iz vladnih sredstev, in sicer na ravni zvezne vlade, 

zveznih dežel ali občin (WhO, health care Systems in Transition, 2004).      

Prispevki se odmerjajo v odvisnosti od višine bruto dohodka zavarovanca do zneska  

3.825 €. Če oseba zasluži manj kot 400€ na mesec, je oproščena plačila prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje. V zavarovanje so avtomatično vključeni tudi zakonci 

brez sredstev za preživljanje in otroci. Družinski člani zavarovanca so na splošno upravičeni 

do koristi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če njihovi dohodki ne presegajo  

400 € na mesec in niso zavarovani, za otroke pa velja tudi starostna omejitev. Od julija 

2005 ne velja več načelo enakega deleža prispevka delodajalca in delojemalca. Razmerje 

med delodajalci in delojemalci je sedaj približno 46:54, torej morajo delojemalci 

prispevati večji delež sredstev. Povprečna stopnja prispevka pa znaša 14,2%  skupnega 

prihodka. Nemški sistem zdravstvenega zavarovanja deluje na osnovi izvajanja storitev 

(benefit-in-kind), po odločitvi Sodišča Evropskih skupnosti pa mora od leta 2004 dalje 

vsak zavarovanec v tem sistemu imeti možnost, da se pod določenimi pogoji odloči za 

povračilo stroškov (kar velja za prostovoljno zavarovane osebe). Od leta 1996 dalje ima 

vsaka zavarovana oseba pravico izbrati katerokoli bolniško blagajno, le-ta pa je dolžna 

skleniti zavarovanje s katerokoli osebo (WhO, health care Systems in Transition, 2004 

in po mISSOc, 2004).  
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Neposredna plačila (out-of-pocket payments) dajejo zasebna gospodinjstva in  

neprofitne organizacije, skupaj pa je bilo iz tega naslova v letu 2002 prispevano 12% 

izdatkov za zdravstvo. Upoštevana so neposredna plačila in doplačila (copayments).  

V letu 2004 so se doplačila zvišala in se poenotila na 10 € za dan zdravljenja v  

bolnišnici (inpatient day), in to do 28 dni na leto, doplačila za storitve v ambulantni  

oskrbi pa znašajo 5 – 10 €. Doplačilo v znesku 10 € na četrtino leta velja za prvi stik z  

zdravnikom (ni nujno, da gre za splošnega zdravnika) ali zobozdravnika Za osnovno 

in preventivno zobozdravstvo doplačil ni, za ostale storitve (izjema so otroci) pa velja 

sistem doplačil; za stroške proteze zavarovanec prispeva 50%. Če družinski zdravnik, ki 

deluje kot “vratar” (gatekeeper), napoti bolnika k specialistu, doplačila ni. Za prevoze 

z bolniškim avtomobilom do bolnišnice in nazaj je treba plačati 10% stroškov, vendar 

najmanj 5 in največ 10 €. Za zdravljenje v bolnišnici velja doplačilo 10€ na dan, največ 

do 28  dni letno. Za boljši standard bolnišničnega zdravljenja veljajo posebna doplačila, 

z izjemo otrok in študentov ter socialnih podpirancev. Če je bilo več kot 2% letnega 

gospodinjskega proračuna porabljenega za doplačila, v primeru težkih bolezni pa je ta 

delež 1%, potem doplačilo ni obvezno. Sicer pa se v prihodnosti na splošno pričakuje 

porast deleža neposrednih plačil oziroma doplačil (mISSOc, 2004).         

Zavarovanci lahko prosto izbirajo bolnišnico, ki je v okviru sistema obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, morajo pa imeti napotnico zdravnika, razen v urgentnih 

primerih. Ambulantno zdravstvo je organizirano tako, da ga pretežno izvajajo zasebni 

profitni izvajalci, katere lahko pacienti prosto izbirajo. Pri tem so mišljeni splošni zdravniki, 

psihoterapevti, zobozdravniki, farmacevti in zdravniki nujne pomoči. Zavarovanci 

v obveznem zdravstvenem zavarovanju imajo tako dostop do 96% vseh ambulantnih 

zdravnikov, preostali zdravniki (4%)  pa niso vezani na sistem obveznega zdravstvenega 

zavarovanja in zdravijo samo zasebno zavarovane paciente ali tiste paciente, ki plačujejo 

neposredno. Bolnišnično zdravljenje izvajajo javni, zasebni profitni in zasebni neprofitni 

izvajalci. Število postelj in bolnišničnih dni se iz leta v leto zmanjšuje, vendar pa vseeno 

ostaja visoko v primerjavi z drugimi državami EU (WhO, health care Systems in 

Transition, 2004).         

Zdravila, ki niso na posebni pozitivni listi, ki jo sestavi krovni organ na zvezni ravni  

(Gemeinsamer Bundesausschuss), je treba plačati. Število brezplačnih zdravil se  

vseskozi zmanjšuje. Zavarovanec mora za predpisano zdravilo plačati prispevek v višini 

10%, ne manj kot 5 € in ne več kot 10 €. Izjema velja za otroke in osebe v stiski. Podobno 

velja za proteze, očala in slušne pripomočke (WhO, health care Systems in Transition, 

2004 in mISSOc, 2004).         
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V Nemčiji obstaja sistem izravnave razlik v višini škod med posameznimi bolniškimi 

blagajnami. Vse bolniške blagajne so zavezane k vključitvi v sistem izravnalnih shem 

(risk structure compensation scheme), ki je bil uveden leta 1994 in ni v celoti odpravil 

razlik oziroma selekcije pri sklepanju zavarovanj. Zato je bil v letu 2002 dopolnjen s 

sistemom sklada visokega rizika (high risk pool), v naslednjem letu pa je bilo veliko 

število kroničnih bolnikov uvrščenih v posebne programe upravljanja z boleznimi  

(disease-management programmes). Tudi v bodoče so predvidene spremembe  

sistema izravnavanja rizika. med zasebnimi zavarovalnicami, ki izvajajo nadomestno 

zdravstveno zavarovanje, ni izravnave razlik v višini škod (WhO, health care Systems 

in Transition, 2004).  

V tej državi je skoraj za celotno prebivalstvo obvezno dolgoročno zavarovanje za nego 

(Pflegeversicherung), ki ga izvajajo bodisi blagajne tega zavarovanja ali zasebne družbe 

zdravstvenega zavarovanja. Vsaka od bolniških blagajn je leta 1995 ustanovila tudi 

posebno blagajno v ta namen. Vsi zavarovanci obveznega zdravstvenega zavarovanja 

so avtomatično vključeni tudi v to dolgoročno zavarovanje za nego in se jim prispevki 

ravno tako trgajo od plače. Prispevna stopnja za to zavarovanje je 1,7% skupnih dohodkov 

in jo v enaki meri plačujejo delodajalci in delojemalci (po 0,85 %). Za to zavarovanje 

velja enaka omejitev višine dohodka kot za obvezno zdravstveno zavarovanje (3.825 €).  

Upokojenci plačujejo celoten delež, torej 1,7% dohodkov. Nega se lahko izvaja v posebnih 

ustanovah ali na domu, pokriva pa primere starostne onemoglosti ali invalidnosti. Iz 

tega zavarovanja se plačujejo tudi stroški za invalidske vozičke in posebne postelje. 

Zavarovanci pri zasebnih zdravstvenih zavarovalnicah so tudi vključeni v obvezno 

zasebno dolgoročno zavarovanje za nego. V primerih, ko stroški nege niso pokriti (npr. 

če oseba ni zavarovana ali je primer zelo stroškovno zahteven), se ti stroški plačajo iz 

davkov (WhO, health care Systems in Transition, 2004 in po mISSOc, 2004).   

2. 6 Združeno kraljestvo

Združeno kraljestvo je klasičen primer uporabe “Beveridge” modela, so pa razlike po 

posameznih delih kraljestva. Osnovni sistem imata  Anglija in v večji meri tudi Wales. 

Škotska ima osnovni sistem bolj prilagojen svojim razmeram, podobno velja tudi za 

Severno Irsko11.

Leta 1948 so v Združenem kraljestvu ustanovili Nacionalno zdravstveno službo s kratico 

11  Če ni posebej navedeno, je gradivo povzeto po spletni strani mISSOc.
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NhS (National Health Service). NhS je javno financirani zdravstveno-varstveni sistem 

Združenega kraljestva. Ta organizacija zagotavlja večino zdravstvenega varstva, od 

splošnih zdravnikov, nujne zdravniške pomoči, dolgotrajnega bolnišničnega zdravljenja 

do zobozdravstva. Posebnost NhS v primerjavi z ostalimi zdravstveno-varstvenimi sistemi 

v Evropi je:

•da direktno plača zdravstvene izdatke (z izjemo majhnih doplačil za zdravniške recepte, 

ki jih je potrebno plačati za zdravila ter doplačila v zobozdravstvu), 

•ima zaposlene tudi zdravnike in sestre (1,3 milijona), ki opravljajo zdravstvene 

storitve,

•v večini primerov  je tudi lastnik in hkrati upravlja svoje bolnice in klinike. 

Paralelno z NhS pa je uveljavljeno tudi privatno zdravstvo, ki ga s posebnimi shemami 

plačujejo posamezniki oziroma delno ali v celoti tudi delodajalci (Wikipedia.org,  

spletna stan). 

NhS je bila ustanovljena z namenom, da z zdravstvenim varstvom na splošno pokriva 

vse prebivalce Velike Britanije. Vsak stalni prebivalec ima pravico do storitev NhS sheme 

in tudi vsi obiskovalci za primer nesreče in nujne medicinske pomoči. Vsak novorojeni 

otrok in vsi zaposleni (stalno ali začasno) dobijo NhS kartico z enotno številko socialnega 

varstva, ki hkrati pokriva tudi zdravstveno skrbstvo (spletna stran NhS in England). 

Osnovni princip sistema oziroma modela je enakost (equity), kar v praksi pomeni, da 

imajo vsi prebivalci enak dostop do zdravstvenih storitev, ne glede na: starost, spol ali 

poklic,  vsestranskost (comprehensiveness), kar pomeni, da zdravstveni sistem zagotavlja 

vse zvrsti preventivnega in kurativnega zdravljenja in za te storitve ni potrebno ničesar 

doplačati,  razen majhnih doplačil. Ta model je bil zgled mnogim socialnim zdravstvenim 

sistemom po Evropi (WhO, spletna stran).

Po zdravstveno - varstveni reformi leta 1999 je mogoče brezplačne zdravstvene storitve 

koristiti tudi v privatnih bolnišnicah ali v bolnišnicah v tujini v okviru držav Enotnega 

evropskega gospodarskega prostora, če ima bolnik predhodno soglasje pristojne 

zdravstvene uprave za uporabo te storitve. 

Trenutna struktura NhS temelji na:

•Zakonu o nacionalni zdravstveni službi (National Health Service Act, 1977),

•zakonih o nacionalni zdravstveni službi in socialnem skrbstvu na lokalni ravni  

(National Health Service Act and Community Care Act, 1990),
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•zdravstveni reformi iz leta 1999 in 200012,

•NhS reformi in zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravniškem poklicu iz leta 2002 

(The NHS Reform and Health Care Profession Act 2002),

•Zakonu o zdravstvenem in socialnem varstvu ter zdravstvenih standardih iz leta 2003 

(The Health and Social Care (community) and  Health Standards Act 2003).

Zakon iz leta 1990 je v Združenem kraljestvu, najprej pa v Angliji, uvedel interni trg  

(internal market) in pojma kupec in dobavitelj  (purchaser and provider), obvezno objavo 

NhS cenika storitev (NHS National Tariff13) ter zdravstvene skrbniške fonde (NHS trusts),  

ki so kupci in nadzorniki zdravstvenih storitev ter hkrati skrbijo za modernizacijo zdravstva. 

Od leta 1999 dalje so bile z zdravstveno reformo ustanovljene primarne zdravstveno-

varstvene skupine (Primary care Groups - PcG). To so skupine splošnih zdravniških 

praks (GPs)14 in patronažnih sester (community nurses), ki so prevzele od nacionalnih 

zdravstvenih fondov (NHS trusts) zdravstveno varstvo in oskrbo za teritorialne enote 

do 100.000 prebivalcev. V največji meri so opredeljene kot samozaposleni. Primarne  

zdravstveno-varstvene skupine (PCGs) so  po letu 2000 prešle15  v obliko primarno 

zdravstveno-varstvenih skrbniških fondov (Primary Care Trusts - PCTs). PcTs so, na 

podlagi zakona, samostojni organi z večjo avtonomijo in pooblastili za upravljanje 

zdravstvenih računov (budgets) (mISSOc, spletna stran).  

Nadaljnje  novosti je prinesel zakon o zdravstvenem in socialnem varstvu ter zdravstvenih 

standardih iz leta 2003. Ena od novosti so tudi  NhS skrbniški fondi (NHS Foundation 

Trusts), ki so:

•nova zvrst organizacije NhS. Ustanovljeni so kot neodvisne javne korporacije.  

Za organizacijo in financiranje se zgledujejo po zadrugah (co-operatives),

•so neodvisni  in jih ne nadzirata ne centralna vlada, ne strateške zdravstvene uprave 

(Strategic Health Authorities )16 ,

•izvajalci zdravstvenega varstva na osnovi principov NhS: brezplačno zdravstvo, 

zasnovano na osnovi potreb prebivalcev po zdravljenju, ne pa na osnovi možnosti za 

plačilo teh storitev,

12  Pomembna zaradi prenašanja dela oblasti (pristojnosti) na deželne parlamente (Škotska  in Wales).

13  Nacionalni ceniki  za klinične preiskave so bili uvedeni leta 2004.

14  Vsi splošni zdravniki (General Practitioners - GPs) morajo obvezno biti njihovi partnerji.

15  Na osnovi dopolnitve zdravstvene reforme v letu 2000.

16  Strategic health Authorities na osnovi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravniškem poklicu iz leta 2002.
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•odgovorni lokalnim prebivalcem, ki lahko postanejo člani in upravniki teh fondov,

•svobodni, da vpeljejo vse novosti v načine zdravljenja, ki so v korist bolnikov in lokalne 

skupnosti,

•odločajo sami, kako bodo investirali kapital in katere investicije so potrebne za 

izboljšanje njihovih zdravstvenih storitev in povečanja kapacitet,

•lahko obdržijo vse ostanke denarja, razpolagajo z vsemi pooblastili, da si svobodno 

izbirajo, kje se bodo zadolževali, če je to potrebno za opravljanje njihove dejavnosti. 

V letu 2004 je bil ustanovljen monitor - neodvisen urejevalec skrbniških fondov NhS. 

monitor je neodvisen od vlade in neposredno odgovarja parlamentu. Ocenjuje nove 

vloge za ustanovitev skrbniških fondov NhS in skrbi, da ti fondi poslujejo skladno z 

nalogami in zadolžitvami, ki jih imajo in sproti predlagajo spremembe, da bi ti fondi res 

delovali v največjo korist pacientov (monitor, Annual Report, 2005).

Anglija

Za Anglijo je značilno, da je njihova NhS najbolj centralno nadzirana s strani Oddelka 

(ministrstva) za zdravje (Department of Health), ki ima politično odgovornost za 

izvajanje zdravstvene službe in nadzira 28 strateških zdravstvenih uprav (Strategic Health 

Authorities - SHAs). ShAs pa nadzirajo približno 300 skladov za primarno zdravstvo 

(PCTs),  290 NhS bolnišničnih skladov, ki nadzorujejo in vzdržujejo 1600 NhS bolnišnic, 

sklade za reševalno službo in care Trusts (National health Service England, spletna 

stran).

Wales

V Walesu imajo model NhS, ki se v najmanjši meri razlikuje od angleškega. Uporabljajo 

dokument z naslovom: Izboljšanje zdravstva v Walesu 2003 (Improving Health in Wales 

2003), ki določa osnove za prestrukturiranje zdravstva. Zakon o zdravstvu v Walesu 

(health in Wales Act 2003) ukinja 5 zdravstvenih uprav (Health Autority - HAs) in daje 

zakonsko podlago za lokalne zdravstvene skupnosti, ki so bile doslej le pododbor v hAs. 

Zakon daje večjo vlogo parlamentu Walesa (National Assembly for Wales) in dodeljuje 

Walesu neposredno odgovornost za zdravstvene svete (Health Boards) ter obstoječe 

NhS skrbniške fonde (NHS Foundation Trusts). 

Posebnost sklada za Wales (Welsh Trust) je, da pokriva tako primarno kot bolnišnično 

oskrbo. Leta 2003 je bila ustanovljena zdravstvena komisija za Wales (Health Commission 

Wales), neodvisna agencija, ki je neposredno  vezana na  vlado in je zadolžena za izvajanje 

zakona iz leta 2003 (National health Service in Wales, spletna stran).



483

Škotska

Na Škotskem imajo zdravstvene odbore (Health Board - HBs), kar odgovarja zdravstvenim 

upravam (HAs) v Angliji. Imajo dva ločena odbora: za primarno zdravstveno varstvo 

(splošne zdravniške prakse GPs) in za sekundarno zdravstveno varstvo (bolnišnično 

zdravljenje). Škotski zdravstveni odbori (HBs) imajo bolj strateški pomen. Poleg osnovne 

zadolžitve, da skrbijo za primarno zdravstvo, imajo  tudi nalogo, da dajo še poseben 

poudarek  promociji in izboljševanju kvalitete zdravstvenih storitev na Škotskem 

(National health Service Scotland, spletna stran). O teh zadevah odloča škotski parlament 

s parlamentarnimi odredbami in predpisi (Parliamentary Order/Regulation).

Za Škotsko je značilno skupno delovanje socialnega in zdravstvenega varstva za starejše 

in posebne skupine prebivalcev: otroci, mladina, starejši, invalidi in osebe zasvojene z 

drogo. Predvidevajo skupne službe, ki bodo hkrati skrbele za zdravstveno in socialno 

varstvo zgoraj navedenih skupin prebivalstva. Novosti po letu 2003 so lokalne razvojne 

skupine (Local Development Teams), ki upravljajo, razvijajo in skrbijo za modernizacijo 

zdravstvene in socialne institucije v lasti lokalne skupnosti (Delovanje za skrb - za bolj 

zdravo Škotsko - Design to care - Towards a Healthier Scotland) (mISSOc, spletna stran).

Na Škotskem dobijo večino denarja za financiranje NhS dejavnosti iz državnega 

proračuna Združenega kraljestva in le 25% zberejo sami z davki in taksami (Council Tax). 

Kar do 75% denarja za zdravstveno varstvo krije proračun, izvajalci se tudi zadolžujejo 

s poroštvi dežele, lokalne skupnosti pa prispevajo v deležu, ki jim je na razpolago za 

socialno varstvo, ker ga v zadnjem času izvajajo v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi 

(informacija Executive health Department).

Severna Irska

Tudi na Severnem Irskem je uveljavljen sistem nacionalne zdravstvene službe. Od leta 

1999 dalje je ustanovljen oddelek (neke vrste deželno ministrstvo) za zdravje, socialno 

skrbstvo in javno varnost (The Department of Health, Social Services and Public Safety), 

ki ureja in vodi:

•zdravstveno in socialno službo (vodi politike,  izdaja predpise za bolnišnice, vodi in 

plačuje osebne zdravnike, ki so v sistemu, socialno in zdravstveno varstvo na lokalni 

ravni),

•javno zdravstvo, kar pomeni odgovornost za organizacijo in zakonodajo, ki promovira 

in ščiti prebivalce Severne Irske,

•javno varnost, kar pomeni  oblikovanje politik in zakonodaje za požarno varnost, 

ustreznost živil in planiranje za primer nesreč in katastrof.
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Posebnost Severne Irske je, da ima združeno zdravstveno in socialno varstvo v okviru 

zdravstveno-varstvenih fondov. Te storitve izvajajo skupaj, glede na potrebe posameznih 

prebivalcev (otroci, mladina, starejši) in posebnih skupin prebivalcev (invalidi, alkoholiki, 

osebe zasvojene z drogo). Podoben sistem sta Anglija in Wales uvedli  šele po letu 

2001(National health Service Northern Ireland, spletna stran).

2. 6. 1  Financiranje NHS v Združenem kraljestvu 

Že od leta 1948 dalje so glavni vir financiranja za NhS splošni davčni prihodki (general 

tax revenues) in prispevki nacionalne zavarovalnice (National Insurance Contribution 

- NICs).  Blagajno nacionalne zavarovalnice polnijo prispevki zaposlenih, delodajalcev 

in samozaposlenih. V letu 2000/2001 je 80,4% celotnih financ za NhS izviralo iz davkov, 

12,1% iz prispevkov nacionalnega zavarovanja, poleg tega pa še od prihodkov od 

plačil zdravstvenih storitev ter kapitalskih prejemkov, ki v celoti predstavljajo do 5%  

proračuna NhS. V letu 2000/2001 so znašali bruto izdatki NhS 48 milijard funtov ali 

76,56 milijard € za celotno Združeno kraljestvo, kar je predstavljalo približno 14% BDP-

ja (mISSOc, spletna stran). 

V finančnem letu 2003/2004 so 74% proračuna NhS predstavljali splošni davki, 21% 

sredstev je   izviralo iz prispevkov nacionalnega zavarovanja in 5% iz plačil za zdravstvene 

storitve in drugih virov. 

Od leta 2002 dalje, vlada triletno načrtuje izdatke za NhS v centralnem proračunu (iz tega 

proračuna pokrivajo vse izdatke NhS za Anglijo in tudi pretežno  za NhS Wales, NhS 

Scotland in  NhS Northern Ireland). V letu 2004 so stroški za zdravstvo predstavljali 7,6% 

BDP-ja.  V naslednjih treh letih naj bi se dvignili na 9,2% (National Statistics UK 2005).

Tabela 1: Načrtovani izdatki za NHS v Združenem kraljestvu ( v milijardah  

 funtov)

NhS izdatki po letih Skupaj vsi izdatki Investicije

 2004/2005 81, 1 3, 7

 2005/2006 88, 6 4, 7

 2006/2007 97, 4 5, 6

Vir: National Statistics UK 2005: health, str. 187
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Struktura financiranja zdravstvenega varstva v Združenem kraljestvu

Struktura financiranja zdravstvenega varstva je naslednja:

1. proračun NhS, ki  je letno oziroma triletno sestavni del proračuna, ki ga predlaga vlada. 

Ko je  proračun potrjen, Oddelek za zdravje (Department of  Health)  določi razrez 

sredstev za dva   glavna dela:

•bolnišnice in zdravstvo na lokalni ravni (Hospital and community health services), ki 

v glavnem pokrivajo izdatke za bolnišnice,

•zdravstveno varstvo družin (family health services), ki predstavlja izdatke za primarno   

zdravstveno varstvo. finančna sredstva za Anglijo, Wales, Škotsko in Severno Irsko so  

ločena17.

2. proračun za bolnišnice in zdravstvene službe na lokalni ravni je sestavni del celotnega 

proračuna  regionalnih zdravstvenih uprav. finančna sredstva za bolnišnice se delijo 

po regijah glede na število in zdravstveno ogroženost lokalnega prebivalstva,  

3. financiranje bolnišnic poteka na osnovi pravil internega trga. Od kupca zdravstvenih 

storitev je denar, na osnovi pogodbe o izvajanju del, nakazan k izvajalcu. Kupci so 

regionalne zdravstvene uprave in posamezne zdravniške prakse, ki so dobile sredstva 

za nakup zdravstvenih  storitev (Health Care Systems in Transition - United Kingdom 

- European Observatory on Health Care  Systems, str. 85- 96).  Bolnišnice se lahko delno 

financirajo z zaračunavanjem zdravstvenih storitev (zdravljenje in bivanje v bolnišnici), 

ki jih nudijo bolnikom, ki so k njim napoteni iz zasebnega zdravstva (mISSOc,  

spletna stran).

finančni viri NhS, odkar lahko združuje tudi socialno varstvo na lokalni ravni, so:

•proračun države in proračuni lokalnih skupnosti po letu 2003,

•prispevki nacionalnega zavarovanja delodajalca in posameznikov,

•davki na dohodek posameznika in prispevki delodajalcev,

•prihodki od zaračunavanja dela stroškov  zdravstvenih storitev (recepti, 

zobozdravstvo18),

•prihodki od zaračunavanja storitev za paciente iz privatnih  zdravstvenih shem,

•dobrodelni prispevki ustanov (charities),

•darila in volila posameznikov (mISSOc in National Statistics UK 2005, str. 187,  

spletna stran).

17  Pri tem je potrebno opozoriti, da ponekod bolj drugje manj ločijo primarno in sekundarno zdravstveno varstvo.

18 14% cene storitev je potrebno plačati (86% je brezplačno).
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Poleg tega imajo v Združenem kraljestvu organiziran poseben program pomoči za  

socialno ogrožene prebivalce (mlade družine, prebivalce z nizkimi dohodki in  

upokojence). Ti dobijo  posebne podpore (benefits) in popolno ali delno vračilo 

zaračunanih zdravstvenih storitev. Zelo podobno velja tudi za socialno varstvo (mISSOc, 

spletna stran).

Paralelno z NhS shemo je v Združenem kraljestvu zelo razvito zasebno zdravstvo, 

ki je zelo dobro organizirano v okviru zasebnih bolnišnic in zdravstvenih ustanov, 

ki delujejo po vsem svetu. Te ustanove se financirajo iz prispevkov, članarin ter volil 

posameznikov in korporacij, torej iz zasebnih virov za plačevanje zavarovanj oziroma 

članstva znotraj zasebnih zdravstvenih ustanov oziroma zdravniških praks. Njihove 

storitve pa lahko z dovoljenjem pristojne zdravniške uprave zastonj koristijo pacienti NhS  

(BUPA, spletna stran).

III. ZAKLJUČEK

Iz primerjalnega pregleda je razvidno, da so v opisanih državah uveljavljeni različni 

načini pridobivanja sredstev za financiranje zdravstvenega varstva. Ne glede na to, lahko 

države v grobem razdelimo na dve skupini, in sicer v skupino, kjer je uveljavljen pretežno 

Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja ter drugo skupino, kjer je uveljavljen 

pretežno Beveridgov model. Od opisanih držav spadajo v skupino z Bismarckovim 

modelom: Avstrija, madžarska in Zvezna republika Nemčija, v skupino z Beveridgovim 

modelom pa: finska, Irska in Združeno kraljestvo. 

Za Avstrijo je značilno obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravice iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja se v glavnem financirajo iz prispevkov, ki jih plačujejo 

zaposleni in delodajalci. Obvezno zdravstveno zavarovanje se za večino zaposlenih izvaja 

prek bolniških blagajn, ki so organizirane na nivoju zveznih dežel, na zveznem nivoju, 

najmočnejša podjetja pa imajo celo svoje bolniške blagajne. 

Zdravstveno varstvo na finskem je financirano pretežno iz davčnih virov. Davke 

predpisujejo država in občine. Vir financiranja so tudi prispevki zaposlenih in 

delodajalcev, ki se stekajo v Nacionalno zdravstveno zavarovalnico, katere delež pri 

financiranju zdravstvenega varstva se povečuje. Zasebni viri financiranja zdravstvenega 

varstva se nanašajo na samoplačila. 
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Zdravstveno varstvo na Irskem se financira pretežno iz državnega proračuna. Uveljavljena 

je splošna zdravstvena služba.

Zdravstveno varstvo se na madžarskem financira pretežno iz prispevkov socialnega 

zavarovanja, čeprav nezanemarljiv vir financiranja zdravstva predstavljajo tudi davki. 

Poglavitni viri financiranja zdravstvenega varstva so: sredstva Sklada zdravstvenega 

zavarovanja, državni proračun, proračuni lokalnih skupnosti in zasebni viri. 

V Nemčiji, ki je domovina Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja, veljajo 

določena pravila, ki varujejo interese zavarovalcev, zavarovancev ter upravičencev in 

zagotavljajo medgeneracijsko solidarnost. Tako kot v avstrijskem sistemu je tudi za 

Nemčijo značilno obvezno zdravstveno zavarovanje s številnimi bolniškimi blagajnami. 

Drugi viri financiranja so prostovoljno zasebno zdravstveno zavarovanje, neposredna 

plačila in doplačila. 

V Združenem kraljestvu je bila že leta 1948 ustanovljena Nacionalna zdravstvena služba, 

ki se pretežno financira iz državnega proračuna pa tudi iz prispevkov nacionalne 

zavarovalnice in drugih virov.  
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IZOBRAZBA UČITeLJeV V dRŽAVAH eU*

I. UVOD

Izobraževalni sistemi v državah članicah EU se precej razlikujejo. Države članice tudi  

uporabljajo specifično terminologijo pri opisovanju teh sistemov. Tako se šole razlikujejo 

v nazivu, trajanju, organizaciji, možnostih, ki jih ponujajo po uspešnem zaključku, itd. Ker 

nas je zanimalo, kakšno izobrazbo imajo učitelji, koliko let traja študij učiteljev oziroma 

katere fakultete izobražujejo učitelje v državah EU, smo se v primerjalnem pregledu 

držali mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (IScED). Tako v pregledu za 

boljše razumevanje govorimo o učiteljih v primarnem, nižjem sekundarnem in višjem 

sekundarnem izobraževanju. 

V primarno izobraževanje (IScED1 1) se vključujejo učenci med petim in sedmim letom 

starosti. Izobraževanje na tej stopnji obveznega in splošnega šolanja običajno traja od 

4 do 6 let. Ta stopnja se ujema s prvimi 4 leti osemletke oziroma prvimi 6 leti devetletke 

v Sloveniji. 

V nižje sekundarno izobraževanje so vključeni vsi mladi med desetim in dvanajstim letom 

starosti in ostajajo v njem do petnajstega ali šestnajstega leta. Večina držav uvršča šolanje 

te starostne populacije na drugo stopnjo po mednarodni klasifikaciji izobraževanja 

IScED. Ta stopnja vključuje zadnje razrede enotne osnovne šole (zadnja 4 leta osemletke 

oziroma 3 leta devetletke v Sloveniji).  

Višje sekundarno izobraževanje (IScED 3) običajno začne po koncu obveznega  

šolanja2. V izobraževanje na tej stopnji so učenci vključeni po petnajstem ali šestnajstem 

letu starosti. V tej stopnji so programi bolj specializirani ter se šole običajno delijo na 

splošne, tehnične ali poklicne.    

V nadaljevanju predstavljamo začetno izobraževanje učiteljev v nekaterih državah 

članicah Evropske unije, in sicer v Estoniji, franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in na 

* Mag. Eror Andrej; pripravljeno 20.2.2006, objavljeno 21.2.2006

1 mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (International Standard Classification of Education).

2  V vseh državah se redno obvezno izobraževanje ne konča nujno po zaključku nižjega sekundarnega izobraževanja; 

lahko traja še eno leto ali več let (na primer v Belgiji, franciji, Združenem kraljestvu ter na Nizozemskem itd.) 

(Učiteljski poklic v Evropi, Eurydice, 2002).
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Nizozemskem. V pregledu proučujemo načine vstopanja učiteljev v poklic ter opisujemo 

druge karakteristike začetnega izobraževanja učiteljev. V izbranih državah prikazujemo:

•strukturo in organizacijo začetnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev  

(vzporedni ali zaporedni model izobraževanja3, minimalno trajanje študija itd.);

•avtonomijo izobraževalnih institucij v zvezi z vsebinsko in časovno organizacijo 

izobraževanja učiteljev; 

•poklicne kvalifikacije in stopnjo specializacije učiteljev (število predmetov, za katerih 

poučevanje so diplomirani učitelji usposobljeni, na katerih izobraževalnih stopnjah itd.);

•zadnjo fazo usposabljanja na delu, katero lahko opredelimo kot obdobje prehoda med 

začetnim izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev in njihovim vstopom v poklicno 

življenje v vlogi popolnoma usposobljenih učiteljev.

   

V zaključku prikazujemo tudi izobraževalne stopnje, na katerih lahko poučujejo različni 

učitelji,  minimalno trajanje ter modele izobraževanja učiteljev v večini držav članic EU. 

Pri svojem delu smo se oprli na podatke s svetovnega spleta, proučili smo razpoložljivo 

strokovno literaturo ter smo za podatke zaprosili tudi ministrstvo za šolstvo in šport 

Republike Slovenije. 

II. PRIMERJALNI PREGLED PO IZBRANIH DRŽAVAH EU

2.1 Estonija

Učitelji v Estoniji so običajno usposobljeni za poučevanje na treh ravneh: v primarnem 

(prvih 6 let Pöhikool), nižjem sekundarnem (zadnja 3 leta Pöhikool) in višjem 

sekundarnem izobraževanju (Gümnaasium). 

Struktura in organizacija začetnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev:

•izvaja se na terciarni ravni4 in se konča z univerzitetno diplomo;

•teoretično in praktično pedagoško usposabljanje se izvaja od začetka terciarnega 

izobraževanja, torej sočasno s splošnim in predmetnostrokovnim delom  

(vzporedni model);

•študij traja 5 let.

3  Zaporedni model: univerzitetni diplomi sledi pedagoško usposabljanje. Vzporedni model: pedagoško usposabljanje 

se izvaja od začetka univerzitetnega izobraževanja.

4 Terciarno izobraževanje (Higher Education Services) vključuje programe visokega šolstva. 
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Kurikularna avtonomija izobraževalnih institucij:

•institucije za začetno izobraževanje učiteljev imajo omejeno avtonomijo pri  

organizaciji svojih programov. Uradni dokumenti, ki jih izdajo najvišje izobraževalne 

oblasti, so podlaga, na kateri institucije pripravijo svoje lastne študijske programe.  

Ti predpisi lahko opredelijo minimalne zahteve za obvezne skupine predmetov 

in/ali delež programa, ki ga je treba nameniti splošnemu in predmetno 

specifičnemu ter pedagoškostrokovnemu delu izobraževanja in usposabljanja,  

oziroma število ur, izpitne cilje ter minimalne standarde, ki bi jih morali študenti učitelji 

doseči do zaključka začetnega izobraževanja in usposabljanja.

Poklicne kvalifikacije in stopnja specializacije:

•večinoma se učitelji usposabljajo za en predmet ali dva (predmetni učitelj);

•učitelji matematike se lahko izobražujejo bodisi za en predmet ali dva (predmetni učitelj) 

bodisi za več predmetov (večpredmetni učitelj), odvisno od institucije za izobraževanje, 

v katero so vpisani; 

•učitelji so usposobljeni za poučevanje na treh ravneh: v primarnem (Pöhikool, prvih 6 

let), nižjem sekundarnem (Pöhikool, zadnja 3 leta) in višjem sekundarnem izobraževanju 

(Gümnaasium) z nekaterimi omejitvami. Večpredmetni učitelji so usposobljeni samo 

za poučevanje v zadnjih dveh razredih primarnega izobraževanja, če se niso dodatno 

usposabljali. Enopredmetni učitelji matematike so usposobljeni samo za poučevanje 

na višji sekundarni ravni (Učiteljski poklic v Evropi, Eurydice, 2002).

Usposabljanje na delu (Kutseaasta):

•na podlagi splošnih standardov so v Estoniji vpeljali obvezno uvajalno leto, v katerem so 

za učitelja začetnika skupaj odgovorni mentorji na šoli in univerzitetni učitelji (povzeto 

iz informativnega gradiva mŠŠ, Plevnik, 2006). 

2.2 Francija

Struktura in organizacija začetnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev:

•učitelji v franciji se izobražujejo po zaporednem modelu: univerzitetni diplomi sledi 

dvoletni podiplomski program pedagoškega usposabljanja na Univerzitetnem inštitutu 

za izobraževanje in usposabljanje učiteljev (Institut universitaire de formation des 

maîtres). To pomeni, da se pedagoško usposabljanje običajno izvaja v drugi fazi, po 

diplomi iz prve faze terciarnega izobraževanja;

•študenti pa lahko že v nižjih letnikih splošnega izobraževanja določenega predmetnega 
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področja na univerzi vpišejo tudi pedagoškostrokovni študij, ki jih usposablja za 

poučevanje;

•obstaja izbirni postopek za vpis v prvi letnik pedagoškega študija na IUfm, ki ga izvajajo 

visokošolske institucije. Po prvem letniku IUfm pa se opravi sprejemni izpit; 

•študij traja 5 do 5,5 let.

Kurikularna avtonomija izobraževalnih institucij:

•institucije za začetno izobraževanje učiteljev imajo omejeno avtonomijo pri 

organizaciji svojih programov. Uradni dokumenti, ki jih izdajo najvišje izobraževalne 

oblasti, so podlaga, na kateri institucije pripravijo svoje lastne študijske programe.

Poklicne kvalifikacije in stopnja specializacije:

•večinoma se učitelji usposabljajo za en predmet (predmetni učitelj);

•učitelji, izobraženi za delo v nižji sekundarni stopnji (Collége) lahko poučujejo tudi v 

višji sekundarni stopnji (Lycée général et technologique)5 .

Usposabljanje na delu:

•drugo leto usposabljanja na IUfm predstavlja zadnjo fazo usposabljanja na delu;

•obdobje je razdeljeno na module teoretičnega usposabljanja in praktičnega poučevanja, 

pri katerem kandidatom pomagajo. Kandidati prevzemajo odgovornost za poučevanje 

v razredu. Za samostojno poučevanje v sekundarni stopnji morajo kandidati opraviti 

strokovno disertacijo (Mémoire professionnel);

•trajanje: 12 mesecev, vključujoč od štiri ure do šest ur pouka na teden (Učiteljski poklic 

v Evropi, Eurydice, 2002).  

2.3 Nemčija

2.3.1 Učitelji v primarnem izobraževanju (Grundschule)  

Izobrazba učiteljev:

•končana pedagoška visoka šola, ki traja 3,5 leta (Pädagogische Hochschulen: 

Staatsprüfung / Diplom), lahko pa tudi končana fakulteta. Prva stopnja fakultete 

5 Za poučevanje na nižji in višji sekundarni stopnji se opravi državni sprejemni izpit - certificat d’aptitude au 

professoral de l’enseignement secondaire (cAPES). Regionalni sprejemni izpit pa je predviden za učitelje na 

primarni stopnji (École élémentaire) (Bodin-Irem, Durand-Guerrier, 2002). 
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  (Bachelor), ki traja  3 ali 4 leta ter druga stopnja (Master), ki traja še 1 oziroma  2 leti; 

•učitelji umetnosti oziroma glasbe končajo umetnostno visoko šolo (Kunsthochschulen 

/ Musikhochschulen: Staatsprüfung / Diplom / Künstlerische Abschlussprüfung), ki traja 

4 leta ali akademijo.  Prva stopnja akademije (Bachelor), ki traja 3 ali 4 leta ter druga 

stopnja (Master), ki traja še 1 oziroma  2 leti (focus on the Structure of higher Education 

in Europe, 2004/05). 

2.3.2 Učitelji v nižjem sekundarnem izobraževanju (Gymnasium,    
 Gesamtschule, Realschule, Schularten mit mehreren Bildungsgängen,  
 Hauptschule)

Struktura in organizacija začetnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev:

•izvaja se na terciarni ravni in se konča z univerzitetno diplomo;

•teoretično in praktično pedagoško usposabljanje se izvaja od začetka terciarnega 

izobraževanja, torej sočasno s splošnim in predmetnostrokovnim delom (vzporedni 

model);

•pedagoško usposabljanje predstavlja več kot 50% celotnega izobraževanja in 

usposabljanja (ostalo pa splošni in predmetnospecifični del);

•študij traja najmanj 6 let (podatek se nanaša na učitelje, ki so usposobljeni za   

Gymnasium).

Kurikularna avtonomija izobraževalnih institucij:

•kurikularne avtonomije ni. Institucije dosledno upoštevajo predpise, ki jih izdajajo 

najvišje izobraževalne oblasti in v katerih so predpisani obvezni predmeti, obvezni izbirni 

predmeti in neobvezni predmeti ter njihovo število ur. Predpisi, ki jih morajo izobraževalne 

institucije upoštevati, se med posameznimi zveznimi deželami razlikujejo.

Poklicne kvalifikacije: 

•učitelji v splošnem nižjem sekundarnem izobraževanju se usposabljajo za en predmet 

ali dva (predmetni učitelj);

•nekatere zvezne države predpisujejo kombinacije predmetov za svoje bodoče učitelje, 

druge pa tovrstnih predpisov nimajo.

Usposabljanje na delu (Vorbereitungsdienst):

•pogoj za dostop do zadnje faze usposabljanja je opravljen prvi državni izpit  

(Erstes Staatsexamen);

•zadnja faza usposabljanja je v Nemčiji razdeljena na tri delne faze, ki v celoti trajajo več 

kot dve šolski leti (od 18 do 24 mesecev).  med začetno uvajalno fazo (Eingangsphase) 
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se kandidati dobro seznanijo z institucijami, v katerih delajo; namen druge, enoletne 

faze (Intensivphase) je preizkušanje njihove pedagoškopraktične usposobljenosti za 

poučevanje. V pripravljalnem obdobju (Vorbereitungsphase) se kandidati pripravljajo 

za drugi državni izpit.

•v Nemčiji morajo učitelji uspešno zaključiti zadnjo fazo usposabljanja in obenem 

opraviti še preizkusno dobo (Probezeit), preden pridobijo status državnih uradnikov 

(Učiteljski poklic v Evropi, Eurydice, 2002).  

2.3.3 Učitelji v višjem sekundarnem izobraževanju (Gymnasiale Oberstufe,  

 Berufliches Gymnasium, Fachgymnasium, Gesamtschule) 

Učitelji, ki so usposobljeni za delo v nižjem sekundarnem izobraževanju, lahko poučujejo 

tudi na višji sekundarni stopnji. V nemškem Gymnasiumu je ta možnost omejena le na tiste, 

ki so se usposabljali na univerzitetni ravni (Učiteljski poklic v Evropi, Eurydice, 2002).

2.4 Nizozemska

2.4.1 Učitelji v nižjem sekundarnem izobraževanju (prva 3 leta VWO6 ,   
 prva 3 leta HAVO7 ,  prvi 2 leti VMBO8 )

Struktura in organizacija začetnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev:

•izvaja se na terciarni ravni in se konča z univerzitetno diplomo;

•teoretično in praktično pedagoško usposabljanje se izvaja od začetka terciarnega  

izobraževanja, torej sočasno s splošnim in predmetnostrokovnim delom (vzporedni 

model);

•začetno izobraževanje je sestavljeno iz 168 enot (ki ustrezajo štiriletnemu študiju). 

Trajanje pedagoškega usposabljanja ni predpisano, zato ga je mogoče oceniti le na 

podlagi praktičnega dela v šolskem okolju;

•bodoči učitelji opravijo učiteljski izpit (leraarsexamen);

•študij traja 4 do 4,5 let.

Kurikularna avtonomija izobraževalnih institucij:

•institucije za začetno izobraževanje učiteljev imajo glede števila ur popolno avtonomijo 

pri organizaciji programov v splošnem in pedagoškem delu

6  VWO (University Preparatory Education, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

7  hAVO (Senior General Secondary Education, hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs).

8  VmBO (Voorbereidend middelbaar Beroepsonderwijs). 
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•v splošnem in pedagoškem delu pa imajo izobraževalne institucije omejeno avtonomijo 

glede vsebine programov. Uradni dokumenti, ki se nanašajo na pedagoški del 

teoretičnega in praktičnega usposabljanja in jih izdajo najvišje izobraževalne oblasti, 

so podlaga, na kateri institucije pripravijo svoje lastne študijske programe.

Poklicne kvalifikacije in stopnja specializacije:

•večinoma se učitelji usposabljajo za en predmet (predmetni učitelj);

•učitelji usposobljeni za poučevanje v nižji sekundarni stopnji (prva 3 leta VWO, prva 3 

leta hAVO, prvi 2 leti VmBO) ne morejo poučevati na drugih stopnjah (Učiteljski poklic 

v Evropi, Eurydice, 2002).

2.4.2 Učitelji v višjem sekundarnem izobraževanju (zadnja 3 leta VWO,   

 zadnji 2 leti HAVO)

Po univerzitetni diplomi in učiteljskem izpitu (leraarsexamen) lahko bodoči učitelji 

vpišejo enoletno podiplomsko usposabljanje (universitaire lerarenopleiding, ULO), ki 

je sestavljeno iz 42 kreditnih točk. Podiplomski program ULO usposablja bodoče učitelje 

za poučevanje na najvišjem nivoju (leraar, eerste graad). Sestavljen je iz pedagoško 

teoretičnega dela (pedagoške raziskave in metode) ter iz praktičnega dela (najmanj 250 

ur dela v šoli). 

Učitelji s kvalifikacijo leraar, erste graad lahko poučujejo v zadnjih 3 letnikih šole 

VWO. VWO  (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)so najvišje srednje šole na 

Nizozemskem, ki pripravljajo učence za univerzitetni študij. VWO šole se delijo na 

Gymnasium, Atheneum in združeni VWO (ongedeeld VWO). manj od 13 odstotkov 

srednješolskih diplomatov dobi VWO diplomo. 

Učitelji s kvalifikacijo leraar, erste graad lahko poučujejo tudi v zadnjih 2 letnikih splošne 

srednje šole hAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)  ter v višjih poklicnih šolah  

hBO (Hoger Beroepsonderwijs)9 (Schuler, Stannard, Warmenhoven, 1996).

2.4.3 Usposabljanje na delu za kandidate za poučevanje v primarnem ter v  
 nižjem in višjem sekundarnem izobraževanju: 

•leta 2001 so uvedli neobvezno zadnjo fazo usposabljanja, ki je znana kot LIO  

(Leraar in Opleiding);

9  hBO programi so že na stopnji visokega šolstva (IScED 5).
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•ne nadomešča sistema praktičnega dela v šolskem okolju, ampak je dodatna 

možnost;

•traja pet mesecev, če je redno, in deset mesecev, če je izredno (Učiteljski poklic v Evropi, 

Eurydice, 2002).

2.5 Združeno kraljestvo

Učitelji v Združenem kraljestvu so običajno usposobljeni za poučevanje na treh ravneh: 

v primarnem (Primary school)10 , nižjem sekundarnem (Secondary school, prvi del) in 

višjem sekundarnem izobraževanju (Secondary school, drugi del). 

Struktura in organizacija začetnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev:

•najpogostejši način izobraževanja in usposabljanja je po zaporednem modelu: diplomi 

prve stopnje sledi enoletni podiplomski program za pridobitev Postgaduate Certificate 

in Education (PGcE). To pomeni, da se pedagoško usposabljanje izvaja v drugi fazi, po 

diplomi iz prve faze terciarnega izobraževanja;

•izobraževanje učiteljev se izvaja tudi po vzporednem modelu - teoretično in praktično 

pedagoško usposabljanje se izvaja od začetka terciarnega izobraževanja, torej sočasno 

s splošnim in predmetnostrokovnim delom; 

•v Angliji in Walesu je na voljo še več alternativnih poti za pridobitev statusa  

usposobljenega učitelja (Qualified teacher Status). Na primer: izredni študij in 

usposabljanje v delovnem okolju; 

•trajanje izobraževanja je enako za oba modela. Študij običajno traja od 5 do 5 in pol let11 ;

•pedagoški del začetnega izobraževanja je opredeljen glede na standarde ter zahtevana 

znanja in spretnosti, in ne z minimalnim trajanjem. Obstajajo pa določene zahteve glede 

časa, ki ga morajo bodoči učitelji preživeti na šolah (24 tednov v enem letniku rednega 

podiplomskega študija po vzporednem modelu).

Kurikularna avtonomija izobraževalnih institucij:

•institucije za začetno izobraževanje učiteljev imajo v Angliji, Walesu in na Severnem 

Irskem popolno avtonomijo pri organizaciji programov v splošno-izobraževalnem delu. 

Ta avtonomija je nekoliko omejena na Škotskem;

•v pedagoškem delu pa imajo izobraževalne institucije v Angliji, Walesu ter na Severnem 

Irskem in na Škotskem omejeno avtonomijo. Uradni dokumenti, ki se nanašajo 

10  Razen na Škotskem.

11  Na Škotskem izobraževanje učiteljev traja štiri ali pet let; temu sledita dve leti poskusne dobe (Probationary service).



497

na pedagoški del teoretičnega in praktičnega usposabljanja in jih izdajo najvišje 

izobraževalne oblasti, so podlaga, na kateri institucije pripravijo svoje lastne študijske 

programe.

Poklicne kvalifikacije in stopnja specializacije:

•učitelji  v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem lahko poučujejo en predmet ali več 

predmetov, kar je odvisno od študentove izbire v času študija, lahko pa zahtevo postavi 

tudi šola, na kateri učitelj poučuje. Na Škotskem se učitelji matematike in maternega 

jezika lahko usposobijo za poučevanje drugih predmetov, če opravijo ustrezne 

programe na dodiplomski ravni;

•učitelji v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem so običajno usposobljeni za poučevanje 

na treh ravneh: v primarnem (Primary school), nižjem sekundarnem (prva 3 leta 

Secondary school,) in višjem sekundarnem izobraževanju (zadnja 4 leta Secondary 

school,);

•učitelji na Škotskem, ki so usposobljeni za delo na nižji sekundarni stopnji (prva  

4 leta Secondary school,) lahko poučujejo tudi na višji sekundarni stopnji (zadnji 2 leti 

Secondary school,) ter v nadaljevalnem izobraževanju (further education colleges), ne 

pa tudi na primarni stopnji (Primary school).

Usposabljanje na delu:

•da bi lahko učitelji nadaljevali s poučevanjem v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem, 

morajo uspešno opraviti leto uvajanja v delo (Induction period, Induction stage);

•na Škotskem morajo učitelji opraviti uvajanje v delo (Probationary service) bodisi dve 

šolski leti v eni šoli ali več šolah bodisi eno šolsko leto, če je učitelj pridobil izkušnje v 

nadaljevalnem izobraževanju (Učiteljski poklic v Evropi, Eurydice, 2002).

III. ZAKLJUČEK

Iz primerjalnega pregleda je razvidno, da v predstavljenih državah ni poenotenega 

pristopa k usposabljanju učiteljev. Vendar je možno izvleči tudi nekatere skupne iztočnice 

med določenimi državami. 

V Nemčiji, franciji in na Nizozemskem obstaja diferenciacija v usposabljanju učiteljev za 

poučevanje na različnih stopnjah izobraževanja (primarna, nižja in višja sekundarna). 

Nizozemska ponuja najbolj usmerjeno usposabljanje v smislu specializacije in ravni 

izobraževanja, za katere so učitelji usposobljeni. 

V Estoniji in Združenem kraljestvu (razen na Škotskem) pa so učitelji usposobljeni 
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za poučevanje na treh ravneh: na primarni, nižji in višji sekundarni stopnji. Tabela 1 

prikazuje diferenciacijo med usposobljenostjo učiteljev za poučevanje na različnih 

stopnjah izobraževanja v državah EU. 

Tabela št. 1: Izobraževalne stopnje, na katerih lahko poučujejo učitelji   
 usposobljeni za delo v splošnem nižjem sekundarnem   

 izobraževanju 

Stopnje izobraževanja: Države EU:

Obvezno izobraževanje (primarna 

in nižja sekundarna stopnja) Danska, Švedska, Estonija, madžarska.

Samo nižja sekundarna stopnja Belgija12, Nizozemska, Avstrija (hauptschule)13.

Nižja in višja sekundarna stopnja Nemčija (Gymnasium), Grčija, Španija, francija, 

Irska, Italija, Luksemburg, Avstrija (AhS), 

Portugalska, Škotska (ZK), Češka, Latvija, Litva, 

Slovaška. 

Vse tri stopnje finska, Anglija, Wales in Severna Irska (ZK), 

Estonija, Poljska14, Slovenija15. 

Vir: Učiteljski poklic v Evropi, Eurydice.

V Nemčiji, Estoniji in na Nizozemskem se teoretično in praktično pedagoško 

usposabljanje izvaja od začetka univerzitetnega izobraževanja, torej sočasno s splošnim 

in predmetnostrokovnim delom (vzporedni model). 

V franciji pa se  pedagoško usposabljanje začne šele v drugi fazi (zaporedni model). 

Za Združeno kraljestvo je značilen sočasen obstoj obeh modelov, prevladuje pa zaporedni 

model. 

12 Belgija: Učitelji v nižjem sekundarnem izbraževanju (starost 12-14) lahko poučujejo tudi v prvih dveh letnikih 

višjega splošnega sekundarnega izbraževanja (starost 14-16), ki je del obveznega izobraževanja v rednih programih, 

in v višjem poklicnem sekundarnem izobraževanju.

13 Avstrija: Učitelji, ki so usposobljeni za delo v Hauptschulen, lahko poučujejo tudi na enoletni poklicni šoli 

(Polytechnische Schule).

14 Poljska: samo diplomanti petletnih univerzitetnih programov so usposobljeni za poučevanje v višjem 

sekundarnem izbraževanju.

15 Slovenija: Učitelji matematike, ki so specializirani za dva predmeta, lahko poučujejo samo v osnovni šoli in v 

poklicnih strokovnih šolah. Učitelji, ki so specializirani samo za en predmet, lahko poučujejo tudi v splošnih srednjih 

šolah (Učiteljski poklic c Evropi, Eurydice).
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Predstavljene države se razlikujejo tudi glede dolžine študija oziroma usposabljanja 

za učiteljski poklic. Tabela št. 2 prikazuje model izobraževanja ter obvezno minimalno 

trajanje usposabljanja, ki včasih vključuje tudi zadnjo fazo usposabljanja na delu v državah 

članicah EU.

Tabela št 2: Minimalno trajanje in model začetnega izobraževanja učiteljev  

 v državah EU

Trajanje Vzporedni model Zaporedni model

3-3,5 let Belgija, Avstrija (hauptschule).

4-4,5 let Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, 

Wales (ZK), Češka, Latvija, Litva, 

madžarska, malta.   

Španija, Irska, Wales (ZK), malta.

5-5,5 let Estonija, finska, Anglija in Severna  

Irska (ZK), Poljska, Slovenija, 

Slovaška. 

francija, Avstrija (AhS), finska, 

Anglija in Severna Irska (ZK), 

ciper, Latvija, Litva, Slovenija.  

6 ali več let Nemčija (Gymnasium), Škotska (ZK). Italija, Luksemburg, Portugalska, 

Škotska (ZK).

Vir: Učiteljski poklic v Evropi, Eurydice.

Glede kurikularne avtonomije institucij za začetno izobraževanje učiteljev, obstaja 

v Estoniji in franciji omejena avtonomija institucij. V Združenem kraljestvu imajo 

institucije omejeno avtonomijo v pedagoškem delu, popolno avtonomijo pa v splošno-

izobraževalnem delu. Na Nizozemskem je omejena avtonomija značilna za odločanje 

o vsebini programov, popolna avtonomija pa je značilna za odločanje o številu ur. V 

Nemčiji pa kurikularne avtonomije ni. 

Glede števila predmetov, za katerih poučevanje so diplomirani učitelji usposobljeni, 

učitelje v Nemčiji, Estoniji, Združenem kraljestvu ter na Nizozemskem  razvrščamo v 

predmetne učitelje. Usposobljeni so za poučevanje samo enega ali dveh predmetov. 

Učitelji matematike v Estoniji se lahko izobražujejo tudi za poučevanje več predmetov 

(večpredmetni učitelj)16 . 

16  V večini evropskih držav se učitelji v splošnem nižjem sekundarnem izobraževanju  usposabljajo za en predmet 

ali dva. Samo na Danskem, Švedskem in Islandiji, kjer je obvezno izobraževanje organizirano kot enotna osnovna 

šola, se učitelji na tej stopnji usposabljajo za več predmetov (učiteljski poklic v Evropi, Eurydice, 2002).  
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V vseh proučevanih državah poznajo tudi zadnjo stopnjo usposabljanja oziroma uvajanja 

na delu. Edino na Nizozemskem je uvajanje na delo za učitelje neobvezno.

V predstavljenih državah pa nismo zasledili diferenciacije v izobrazbi učiteljev v različnih 

šolah na isti stopnji po mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja (IScED).  

LITERATURA IN VIRI

Učiteljski poklic v Evropi: Profil, trendi, hotenja. Poročilo I. Začetno izobraževanje in usposabljanje ter vstopanje v 

poklicno delo. Nižje splošno sekundarno izobraževanje. Eurydice, Bruselj, 2002. 

focus on the Structure of higher Education in Europe, Eurydice, Bruselj, 2005.

Plevnik, Tatjana, Informativno gradivo: Kaj je pomembno vedeti o nalogah mŠŠ pri urejanju vprašanj o 

izobraževanju učiteljev, 13.1.2006.

Bodin-Irem, A. in Durand-Guerrier, V., Teacher Education in france, International Seminar mathematics Education 

Around the World, na spletnih straneh: http://mathforum.org/pcmi/int2002report/pcmi2002france.pdf,  

14.02.2006.

Schuler, P.,  Stannard, J., in  Warmenhoven, R., The Education System of the Netherlands, Special country Report 

1996, na spletnih straneh: http://www.nuffic.net/files/tesn-pier19961.pdf,  14.02.2006.
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RegISTeR NALOg RAZISKOVALNO - 

dOKUMeNTACIJSKegA SeKTORJA V ČeTRTeM 

MANdATNeM OBdOBJU*

ALKOHOL

Omejitve vstopa mladoletnikov v lokale in dostopa do alkoholnih pijač (1/2006)

ALTERNATIVNA MEDICINA

Ureditev zdravilstva v Sloveniji in v nekaterih državah EU (44/2005)

AZBEST

Posledice azbestnega onesnaževanja (10/2006)

CERKEV

cerkveni davek (60/2005)

Obdavčitev dohodkov verskih skupnosti (61/2005)

CESTNO PROMETNI PREDPISI

Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)

CIVILNO PRAVO

Spoštovanje načela enakosti v civilni zakonodaji (27/2006)

ČLANSTVO V STRANKI

Članstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v političnih strankah (15/2005)

ČLOVEKOVE PRAVICE

Dejavnost Državnega zbora RS na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin v letu 2004 (5/2005)

Parlamentarna delovna telesa na področju človekovih pravic, enakih možnosti in peticij (9/2005)

Državni zbor Republike Slovenije - podatki za IPU (45/2005)

Pravica do osebnega imena (34/2006)

DAVEK

Davek od dohodkov invalidskih podjetij v državah EU (53/2004)

cerkveni davek (60/2005)

Obdavčitev dohodkov verskih skupnosti (61/2005)

DAVEK OD PREMOŽENJA 

Premoženjski davki v EU (48/2004)

DELO NA ČRNO

Delo na črno v Sloveniji in EU (19/2006)

Pripravila in uredila: mag. Andrej Eror in dr. Katarina Žagar
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DELOVANJE NATA

Delovanje Nata in aktualni varnostno-politični položaj v svetu (50/2004)

DEMOKRACIJA

Prispevek parlamenta k demokraciji - primer Državnega zbora Republike Slovenije (13/2005)

DENARNA KAZEN

Globe (45/2004)

DIREKTIVA 

Antidiskriminacijska zakonodaja EU (43/2004)

DODATNA POKOJNINA

Vdovske pokojnine (1/2005)

DOKAZ

Uporaba poligrafa (5/2006)

DRUŽINA

Združljivost dela in družinskega življenja (48/2005)

Združljivost dela poslank/poslancev in družinskega življenja (07/2006)

Družinska sodišča (16/2006)

DRŽAVNI PRAZNIKI

Prazniki in dela prosti dnevi v državah EU (23/2005)

DRŽAVNI ZBOR

Državni zbor Republike Slovenije v IV. mandatnem obdobju 2004-2008 (08/2005)

ENAKOST MOŠKIH IN ŽENSK

Združljivost dela in družinskega življenja (48/2005)

Spoštovanje načela enakosti v civilni zakonodaji (27/2006)

ENERGIJA VETRA

Izkoriščanje vetrnega potenciala (51/2005)

EVROPSKA UNIJA

Spremembe ustav držav članic EU (11/2005)

modeli organiziranosti pristanišč v članicah EU in v Republiki hrvaški (14/2005)

Primerjava ureditev učiteljskih zbornic v državah EU (21/2006)

EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Članstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v političnih strankah (15/2005)

FINANCIRANJE

financiranje zdravstvenih sistemov (32/2005)

finančne spodbude pri rabi obnovljivih virov energije v državah članicah EU (34/2005)

financiranje veteranskih organizacij (11/2006)

GOSPODARSKA DRUŽBA 

Sodelovanje zaposlenih v organih upravljanja in nadzora gospodarskih družb v EU in na Norveškem (56/2005)

GOVOR

Sovražni govor (40/2005)
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HRVAŠKA

modeli organiziranosti pristanišč v članicah EU in v Republiki hrvaški (14/2005)

IGRE NA SREČO

Organiziranje rejcev in konjske stave v EU (46/2004)

Konjske dirke in stave na Irskem (2/2005)

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Dejavnost Državnega zbora  Republike Slovenije na področju informacijske družbe v letu 2004 (4/2005)

INVALID

Davek od dohodkov invalidskih podjetij v državah EU (53/2004)

ITALIJA

Italijanski vojni zločinci (10/2005)

IZOBRAŽEVANJE

Izobrazba učiteljev v državah EU (2/2006)

JAVNI RED

Omejitve vstopa mladoletnikov v lokale in dostopa do alkoholnih pijač (1/2006)

KAZENSKO PRAVO

Italijanski vojni zločinci (10/2005)

KAZENSKI POSTOPEK

Uporaba poligrafa (5/2006)

KAZNIVO DEJANJE ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST

Kazenske evidence za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok in slabotnih oseb (49/2005)

Višina predpisanih kazni za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (53/2005)

KMETIJSKA DELOVNA SILA 

Zaposlitve v kmetijstvu (13/2006)

KMETIJSKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje v kmetijstvu - primerjava Slovenija - Avstrija (26/2006)

LASTNA SREDSTVA

financiranje proračuna EU (64/2005)

LOKALNE VOLITVE

Lokalne volitve - neodvisni kandidati (27/2005)

LOKALNA OBLAST

management of municipal Solid Waste in Europe /delovni prevod: Upravljanje s trdnimi (netekočimi) občinskimi 

odpadki v Evropi/ (4/2006)

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Davčni in finančni ukrepi za spodbujanje delovanja malih in srednjih podjetij v nekaterih državah EU (33/2006)

MANDAT

Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)
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MEDNARODNA TRGOVINA

Delo delovnih teles državnega zbora in STO (Svetovna trgovinska organizacija) (37/2005)

MLADOLETNOST

Omejitve vstopa mladoletnikov v lokale in dostopa do alkoholnih pijač (1/2006)

MLADINSKA POLITIKA

Organiziranost mladih (15/2006)

MORSKI RIBOLOV

morsko ribištvo kot dopolnilna kmetijska dejavnost v državah Evropske unije (25/2006)

NADZORNI ORGAN
Nadzorni odbori občin - SLO-EU (42/2005)

NAČIN FINANCIRANJA

Pobiranje prispevkov za javne RTV v državah EU (24/2005)

NATO

Parlamentarni nadzor nad oboroženimi silami v državah članicah zveze NATO (62/2005)

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005) 

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005)

NOVEJŠA ZGODOVINA

Vloga parlamenta - Skupščine Republike Slovenije v osamosvajanju (Kronologija dogodkov in odločitev) (24/2006)

OBČINA

Globe (45/2004)

Nadzorni odbori občin - SLO-EU (42/2005)

OBNOVLJIVI VIRI

Izkoriščanje vetrnega potenciala (51/2005)

OBNOVLJIVA ENERGIJA

finančne spodbude pri rabi obnovljivih virov energije v državah članicah EU (34/2005)

OBOROŽENE SILE

Parlamentarni nadzor nad oboroženimi silami v državah članicah zveze NATO (62/2005)

OBVEZNO ZAVAROVANJE

Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)

ODPADKI

management of municipal Solid Waste in Europe /delovni prevod: Upravljanje s trdnimi (netekočimi) občinskimi 

odpadki v Evropi/ (4/2006)

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI

Nadomestila za začasno zadržanost z dela (30/2005)

Plače poslancev v času bolniške odsotnosti (33/2005)

ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK

Status potomcev kolaborantov (38/2005)
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ONESNAŽEVANJE

Posledice azbestnega onesnaževanja (10/2006)

OPOZICIJA

Vlada v senci (18/2005)

Status parlamentarne opozicije (29/2005)

ORGANI ODLOČANJA

Sestava organov upravljanja javnih radiotelevizij v državah EU (21/2005)

OSEBNI PODATKI

Pravica do osebnega imena (34/2006)

OZN

Resolucije IPU in aktivnosti Slovenije (6/2006)

PARLAMENT

Ženske v parlamentu (49/2004)

Dejavnosti Državnega zbora Republike Slovenije v boju proti terorizmu s poudarkom na letu 2004 (3/2005)

Dejavnost Državnega zbora  Republike Slovenije na področju informacijske družbe v letu 2004 (4/2005)

Dejavnost Državnega zbora RS na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin v letu 2004 (5/2005)

Parlamentarna delovna telesa na področju človekovih pravic, enakih možnosti in peticij (9/2005)

Prispevek parlamenta k demokraciji - primer Državnega zbora Republike Slovenije (13/2005)

Plenarna dvorana DZ RS (19/2005)

Zastopanost žensk v parlamentu (26/2005)

Status parlamentarne opozicije (29/2005)

Parlamentarni nadzor nad vlado (31/2005)

Polletno poročilo o delu Državnega zbora Republike Slovenije (35/2005)

Parlamentarni nadzor (36/2005)

Delo delovnih teles državnega zbora in STO (Svetovna trgovinska organizacija) (37/2005)

Delo državnega zbora (41/2005)

Državni zbor Republike Slovenije - podatki za IPU (45/2005)

Pravica do peticije (47/2005)

Statistični podatki o delu Državnega zbora Republike Slovenije v  IV. mandatnem obdobju (54/2005)

Delovna telesa Državnega zbora Republike Slovenije - statistični podatki - (57/2005)

Športne aktivnosti poslancev (58/2005)

Učinki novega poslovnika - nekateri statistični podatki (66/2005)

Poročilo o delu - prvo leto mandata (67/2005)

Resolucije IPU in aktivnosti Slovenije (6/2006)

Zmožnost regulativnega upravljanja (8/2006)

Spremljanje kakovosti in učinkovitosti v Državnem zboru (20/2006)

Oblikovanje politične elite v Sloveniji (22/2006)

Vloga parlamenta - Skupščine Republike Slovenije v osamosvajanju (Kronologija dogodkov in odločitev) (24/2006)

Parlamenti in parlamentarni TV programi (31/2006)

Narodnostna struktura parlamenta (32/2006)

PARLAMENTAREC

Sredstva za delo parlamentarcev (12/2005)

Sredstva za delo poslancev - vprašalnik Evropskega parlamenta (20/2005)

Prestopi poslancev v Državnem zboru Republike Slovenije v obdobju 1990-2002 (59/2005)

Varnostno preverjanje poslancev (37/2006)
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PARLAMENTARNA DIMENZIJA MEDENARODNIH ODNOSOV

Resolucije IPU in aktivnosti Slovenije (6/2006)

PARLAMENTARNA IMUNITETA

Poslanska imuniteta v ustavah držav članic EU (7/2005)

Omejitve materialne imunitete (46/2005)

PARLAMENTARNA PREISKAVA

Parlamentarna preiskava v Nemčiji (50/2005)

Parlamentarna preiskava v ZDA (28/2006)

PARLAMENTARNE SLUŽBE

Informacijska in raziskovalna podpora parlamentom - vprašalnik (12/2006)

Spremljanje kakovosti in učinkovitosti v Državnem zboru (20/2006)

PARLAMENTARNI NADZOR

Interpelacije od 1992-2004 (41/2004)

Parlamentarni nadzor nad vlado (31/2005)

Parlamentarni nadzor (36/2005)

Parlamentarni nadzor nad oboroženimi silami v državah članicah zveze NATO (62/2005)

Kontrolna (nadzorna) funkcija Državnega zbora Republike Slovenije (18/2006)

PARLAMENTARNI ODBOR/KOMISIJA

Delo delovnih teles državnega zbora in STO (Svetovna trgovinska organizacija) (37/2005)

Državni zbor Republike Slovenije - podatki za IPU (45/2005)

Delovna telesa Državnega zbora (14/2006)

Delovna telesa parlamentov novih članic EU (17/2006)

PETICIJE

Parlamentarna delovna telesa na področju človekovih pravic, enakih možnosti in peticij (9/2005)

Pravica do peticije (47/2005)

PODJETJE V JAVNEM INTERESU

Davek od dohodkov invalidskih podjetij v državah EU (53/2004)

POKOJNINA

Vdovske pokojnine (1/2005)

POLICIJA

Članstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v političnih strankah (15/2005)

POLITIČNA STRANKA

Članstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v političnih strankah (15/2005)

Zastopanost žensk v parlamentu (26/2005)

POLITIK

Oblikovanje politične elite v Sloveniji (22/2006)

POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)

POLOŽAJ ŽENSK

Ženske v parlamentu (49/2004)
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POROČILO

Polletno poročilo o delu Državnega zbora Republike Slovenije (35/2005)

Poročilo o delu - prvo leto mandata (67/2005)

Polletno poročilo o delu Državnega zbora Republike Slovenije (30/2006)

Polletno poročilo o delu Državnega zbora Republike Slovenije (30/2006)

POSLANEC

Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)

Poslanske počitnice (54/2004)

Pogoji za delo poslancev (16/2005)

Sredstva za delo poslancev - vprašalnik Evropskega parlamenta (20/2005)

Plače poslancev v času bolniške odsotnosti (33/2005)

Status poslancev - primerjalno (43/2005)

Status poslancev - tabelarični prikaz (52/2005)

Združljivost dela poslank/poslancev in družinskega življenja (07/2006)

POSLANSKI STATUS

Sredstva za delo parlamentarcev (12/2005)

Pogoji za delo poslancev (16/2005)

Sredstva za delo poslancev - vprašalnik Evropskega parlamenta (20/2005)

Status poslancev - primerjalno (43/2005)

Status poslancev - tabelarični prikaz (52/2005)

POTNIK

Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)

POČITNICE

Poslanske počitnice (54/2004)

POSLOVNIK

Državni zbor Republike Slovenije - podatki za IPU (45/2005)

PRIMERJAVA

Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)

PRISTANIŠKA UPRAVA

modeli organiziranosti pristanišč v članicah EU in v Republiki hrvaški (14/2005)

PRORAČUN

financiranje proračuna EU (64/2005)

RAZISKAVE

Informacijska in raziskovalna podpora parlamentom - vprašalnik (12/2006)

REJA ŽIVALI

Organiziranje rejcev in konjske stave v EU (46/2004)

Konjske dirke in stave na Irskem (2/2005)

SEZONSKI DELAVEC

Zaposlitve v kmetijstvu (13/2006)

SLOVENIJA

Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005)



508

SOCIALNI TRANSFERJI

Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)

SODNA PRAKSA ES

Premoženjski davki v EU (48/2004)

SODIŠČA

Kazenske evidence za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok in slabotnih oseb (49/2005)

Družinska sodišča (16/2006)

SODNIK

Imenovanje sodnikov in tožilcev v nekaterih evropskih institucijah (17/2005)

SOVRAŽNI GOVOR

Sovražni govor (40/2005)

SPREMEMBA USTAVE

Spremembe ustav držav članic EU (11/2005)

STANOVANJSKA POLITIKA

Stanovanjska politika v evropskih državah (39/2005)

STANOVSKA ZBORNICA (ZDRUŽENJE)

Primerjava ureditev učiteljskih zbornic v državah EU (21/2006)

STAROSNA DISKRIMINACIJA

Antidiskriminacijska zakonodaja EU (43/2004)

STATISTIKA

Statistični podatki o delu Državnega zbora Republike Slovenije v  IV. mandatnem obdobju (54/2005) 

Delovna telesa Državnega zbora Republike Slovenije - statistični podatki - (57/2005)

Predlagani in sprejeti zakoni in drugi akti (65/2005)

Učinki novega poslovnika - nekateri statistični podatki (66/2005)

ŠPORT

Uredba, ki prepoveduje potapljanje v Ljubljanici (51/2004)

Primerjalni prikaz uredb na področju podvodnih aktivnosti (52/2004)

Športne aktivnosti poslancev (58/2005)

TELEVIZIJA

Sestava organov upravljanja javnih radiotelevizij v državah EU (21/2005)

Pobiranje prispevkov za javne RTV v državah EU (24/2005)

Parlamenti in parlamentarni TV programi (31/2006)

TERORIZEM

Dejavnosti Državnega zbora Republike Slovenije v boju proti terirozmu s poudarkom na letu 2004 (3/2005)

TRG DELA

Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)

UČITELJ

Izobrazba učiteljev v državah EU (2/2006)

Primerjava ureditev učiteljskih zbornic v državah EU (21/2006)
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UDELEŽBA ŽENSK

Zastopanost žensk v parlamentu (26/2005)

UPOKOJENEC

Pokojninsko zavarovanje v EU: uredba 1408/71 ter direktivi 98/49/ES in 2003/41/ES (22/2005)

UPRAVLJANJE PODJETJA

Sodelovanje zaposlenih v organih upravljanja in nadzora gospodarskih družb v EU in na Norveškem (56/2005)

UREDBA

Pokojninsko zavarovanje v EU: uredba 1408/71 ter direktivi 98/49/ES in 2003/41/ES (22/2005)

USTAVA

Dan ustavnosti (47/2004)

Poslanska imuniteta v ustavah držav članic EU (7/2005)

Spremembe ustav držav članic EU (11/2005)

USTAŠI

Ustaški zločini nad slovenskim narodom (9/2006)

VARSTVO OKOLJA

Status in organiziranost Svetov za varstvo okolja v državah članicah EU (3/2006)

VARSTVO VODA

Uredba, ki prepoveduje potapljanje v Ljubljanici (51/2004)

Primerjalni prikaz uredb na področju podvodnih aktivnosti (52/2004)

VLADA

Vlada v senci (18/2005)

VOJNA

Italijanski vojni zločinci (10/2005)

Status potomcev kolaborantov (38/2005)

Ustaški zločini nad slovenskim narodom (9/2006)

VOJNI VETERAN

financiranje veteranskih organizacij (11/2006)

VOJAŠKO OSEBJE

Članstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v političnih strankah (15/2005)

VOLILNI SISTEM

Kronološki pregled publikacij, monografij, raziskav na temo volitev, volilnih sistemov in referendumov v Sloveniji 
(55/2005)

VOLITVE

Kronološki pregled publikacij, monografij, raziskav na temo volitev, volilnih sistemov in referendumov v Sloveniji 

(55/2005)

ZAKONODAJA

Predlagani in sprejeti zakoni in drugi akti (65/2005)

ZAKONODAJNI POSTOPEK

Zmožnost regulativnega upravljanja (8/2006)
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ZAPOSLENE OSEBE

Združljivost dela in družinskega življenja (48/2005)

ZAPOSLITEV S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom (36/2006)

ZAPOSLOVANJE

Izobraževanje v kmetijstvu - primerjava Slovenija - Avstrija (26/2006)

ZAUPNOST

Varnostno preverjanje poslancev (37/2006)

ZBORNICE

Primerjava ureditev učiteljskih zbornic v državah EU (21/2006)

ZDRAVILSTVO

Ureditev zdravilstva v Sloveniji in v nekaterih državah EU (44/2005)

ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA 

financiranje zdravstvenih sistemov (32/2005)

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Nadomestila za začasno zadržanost z dela (30/2005)

ZDRUŽENJE OBČIN

Združevanje lokalnih skupnosti (44/2004)

ZLOČIN NAD ČOVEČNOSTJO

Italijanski vojni zločinci (10/2005)
Ustaški zločini nad slovenskim narodom (9/2006)






